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Prof. dr. Bea Cantillon 

“We moeten meer geld inzetten  
op systemen die herverdelend  
werken.”
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Heb je een vraag voor de redactie, een suggestie 
voor een artikel in Zorgwijzer, of wil je een opinie 
of getuigenis insturen? Bezorg ons je ideeën op 
communicatie@zorgneticuro.be

Je mag artikels overnemen mits correcte bronver-
melding (vb. Zorgwijzer 78, september 2018, pg. 
6-9). We vinden het fijn als je ons dan een seintje 
geeft op communicatie@zorgneticuro.be

Wil je adverteren in Zorgwijzer? Stuur dan een 
mailtje naar communicatie@zorgneticuro.be.  
We bezorgen je graag onze tarieven.

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van 
Zorgnet-Icuro en telkens een nieuwsbrief ontvangen 
wanneer een nieuwe Zorgwijzer verschijnt? Schrijf 
je dan in op onze nieuwsbrief.
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EDITORIAAL

Arm maakt ziek en  
ziek maakt arm

Ruim 5% van onze bevolking leeft in ar-
moede, meer dan 15% van de Belgen be-
hoort tot de groep met een armoederisico 
op basis van inkomen. Globaal is de koop-
kracht toegenomen, maar de ongelijk-
heid in onze samenleving groeit met rasse 
schreden. En dat weerspiegelt zich ook in 
de zorg. In 2011 gaf 4,3% van de laagste 
inkomens aan niet aan de nodige zorg te 
geraken; in 2016 was dat cijfer al gestegen 
tot 8%. Mensen met lage inkomens stellen 
zorg uit wegens financiële redenen. 

“We slagen er als verzorgingsstaat niet in 
om de onderkant van onze samenleving 
voldoende te beschermen. Het armoede-
probleem is structureel en een oplossing 
daarvoor is nog veraf”, stelde prof. Bea 
Cantillon onomwonden op een studiedag 
die Zorgnet-Icuro eind maart organiseerde 
over onbetaalde facturen in onze algeme-
ne en psychiatrische ziekenhuizen. 

Elk jaar boeken de Vlaamse ziekenhuizen 
2,3% van de patiëntenfacturen definitief af, 
die ze als verlies opnemen. Voor de alge-
mene ziekenhuizen gaat het over om en bij 
de 26 miljoen euro. Dat is veel, in een tijd 
dat de economische wetmatigheden zich 
opdringen, ook voor de zorgvoorzieningen. 
Ziekenhuizen die flirten met het faillisse-
ment zijn immers de realiteit geworden. 
Het probleem van de onbetaalde facturen 
in de ziekenhuizen hangt met andere woor-
den samen met het onopgeloste armoede-
probleem. Er is structurele armoede én 
tegelijk een structurele onderfinanciering 

van de ziekenhuizen. Zo dreigen we in een 
tweesporenbeleid terecht te komen, met 
kwetsbare mensen die de dupe worden en 
een topgeneeskunde voor anderen die het 
wel kunnen betalen. 

De laatste bevraging over onbetaalde fac-
turen toont tegelijk dat de ziekenhuizen 
de laatste jaren sterk inzetten om vooraf 
heldere informatie te geven en ook behoor-
lijk wat inspanningen doen om onbetaalde 
facturen op een zo ethisch mogelijke ma-
nier te innen. De sociale diensten zetten 
sterk in op de begeleiding van hun kwets-
bare patiënten. De Vlaamse ziekenhuizen 
willen toegankelijke zorg bieden, ook aan 
mensen die het moeilijk hebben om hun 
zorg te betalen. Het behoort als sociale on-
dernemers tot hun maatschappelijke rol. 

Arm maakt ziek en ziek maakt arm. Meer 
en meer mensen kunnen de nodige zorg 
gewoonweg niet betalen, omdat ze in 
structurele armoede leven, en bij ‘calami-
teiten’ al helemaal in de problemen raken. 
De herverdelende mechanismen stoten op 
hun grenzen; onze sociale bescherming 
schiet tekort voor een groeiende groep 
mensen die overal uit de boot vallen, ook 
in de zorg. Helaas ook in de zorg. 

Laat ons de komende verkiezingen aan-
grijpen om het echte debat te voeren, om 
te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat 
de fundamenten van onze solidaire ge-
zondheidszorg overeind blijven, hoe we de 
drempels in de toegang tot de zorg kunnen 

slechten. Laat ons allemaal samen oog 
hebben voor de kwetsbare patiënten en 
cliënten, en zorgzaam met hen omgaan. 
Zodat de kloof tussen de haves en de have 
nots niet nog groter wordt. 

Margot Cloet,
Gedelegeerd bestuurder
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Deze voorziening  
behaalde een accreditatie.  

Proficiat aan alle  
medewerkers die dat samen 

realiseerden! 

Behaalde accreditatie tussen  
2/3/2019 en 9/4/2019

Weet jij wat je moet doen bij een ongeval 
of noodsituatie? Met de app Eerste hulp 
- Rode Kruis van Rode-Kruis Vlaanderen 
heb je vanaf nu altijd alle nuttige eerste-
hulptips op zak om basishulp te bieden 
bij vaak voorkomende situaties. 

De 8ste editie van de Week van de Val-
preventie komt eraan. Met de slogan Laat 
angst om te vallen je leven niet bepalen ligt 
de focus van deze editie op valangst.

Valangst is voor ouderen een van de vele 
risicofactoren om te vallen. Tijdens de week 
van 22 tot en met 28 april 2019 worden alle 
verenigingen, organisaties, inter mediairs, 
woonzorgcentra, gezondheids- en wel-
zijnsmedewerkers en iedereen die in con-
tact komt met 65-plussers opgeroepen om 
allerlei activiteiten rond valangst te orga-
niseren. De vorige edities waren een groot 
succes! Ook dit jaar wordt op jullie massale 
deelname gerekend en wordt geprobeerd 
om, net zoals in 2018, de kaap van 1.000 
deelnemende organisaties te overtreffen. 

Download gratis app  
Eerste hulp - Rode Kruis

Heb je al een eerstehulpopleiding ge-
volgd? Dan is de app een handig geheu-
gensteuntje om zeker te zijn dat je op de 
juiste manier handelt.

De app is beschikbaar voor iPhone en 
Android smartphones.

 OPROEP 

Week van de Valpreventie

Op www.valpreventie.be kan 
je activiteiten registreren en 
je kandidaat stellen voor de 
Award Week van de Valpre-
ventie. Daar vind je ook aller-
lei promotiemateriaal, infor-
matie en tip om valangst te 
verminderen of te vermijden. 
 
De Vlaamse Logo’s, het 
Vlaams Instituut Gezond Leven 
en het Expertisecentrum Val- 
en fractuurpreventie Vlaande-
ren kijken uit naar je initiatief.  
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 OPLEIDINGEN 

Zorgnet-Icuro

Zorgnet-Icuro organiseert in april een aantal studiedagen. 
Meer info en inschrijven? Surf naar www.zorgneticuro.be > 
vorming > onze opleidingen

>>  Privacybescherming en  
wetenschappelijk onderzoek 
23 april 2019

Op 23 april 2019 organiseren we een studienamiddag over 
Privacybescherming en wetenschappelijk onderzoek. De toe-
passing van de GDPR bij research.

Na het intens begeleidingstraject over de toepassing van 
de GDPR op het gewone klinisch werk in onze instellingen 
willen wij nu met meerdere specialisten dieper ingaan op 
de moeilijke problematiek van de toepassing van de GDPR 
(en de Belgische ‘kaderwet’) op wetenschappelijk onderzoek 
en hergebruik van gezondheidsgegevens.

Om de ‘zittende’ Vlaming te laten bewe-
gen, bestaat er sinds 2017 het Bewegen 
Op Verwijzing-project. Daarmee kunnen 
huisartsen patiënten met gezondheids-
risico’s doorverwijzen naar een speciaal 
opgeleide Bewegen Op Verwijzing-coach. 
In 181 gemeentes is dat al mogelijk. 

Een tussentijdse evaluatie leert dat sinds 
de start al 2.054 mensen bij zo’n coach 
langsgingen en dat zij heel tevreden zijn 

>>  Ronde tafel ethiek 
25 april 2019

Op 25 april 2019 organiseert de Commissie voor Ethiek: 
vorming en intervisie van Zorgnet-Icuro voor de derde keer 
een ronde tafel. Het wordt een interactief inspiratiemoment 
over ethiek op de werkvloer in zorginstellingen. We zullen 
focussen op de vraag: hoe de stem van de patiënt faciliteren? 
De nadruk ligt op het leren van elkaar door uitwisseling van 
goede praktijken.

>>  Minder versnippering, meer zorg 
29 april 2019

We organiseren op 29 april 2019 een symposium Minder 
versnippering, meer zorg – De nood aan een heldere en 
werkbare bevoegdheidsverdeling voor de gezondheidszorg.

We willen de gevolgen van de zesde staatshervorming helder 
en praktijkgericht beschrijven en op grond van degelijke 
informatie het debat stimuleren over een verbetering van 
het huidig model. Zorgnet-Icuro wil het debat op niveau 
brengen en alle beleidsmakers helpen om keuzes te maken 
die werken en de sector vooruit brengen.

Bewegen Op Verwijzing 

met die hulp. Maar het blijkt ook dat niet 
alle huisartsen dat aanbod kennen en dat 
geïnteresseerde kandidaten niet of nog te 
weinig bij hun coach geraken.

Een nieuwe campagne wil daarin veran-
dering brengen en het aanbod bekender 
maken bij huisartsen en het publiek, en zo 
de motivatie versterken. Op www.gezond-
leven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing 
vind je meer info. 



TEKST: FILIP DECRUYNAERE / BEELD: JONATHAN RAMAEL

INTERVIEW PROF. DR. BEA CANTILLON

“Geen simpele oplossing  
voor structurele armoede”

Prof. dr. Bea Cantillon: “Onze verzorgingsstaat slaagt er niet in om de onderkant 
van onze samenleving voldoende te beschermen, ondanks de inspanningen.”

Een recente enquête van Zorgnet-Icuro 
bij de Vlaamse algemene en psychiatri-
sche ziekenhuizen toont een lichte daling 
van het bedrag van patiëntenfacturen 
dat onbetaald blijft. Ziekenhuizen zetten 
sterk in op preventie, en dat loont. Toch 
is het onderliggende probleem van de 
structurele armoede daarmee niet van de 
baan, waarschuwt prof. dr. Bea Cantillon, 
gewoon hoogleraar en directeur van het 
Centrum voor Sociaal Beleid Herman 
Deleeck aan de Universiteit Antwerpen.

De resultaten van de bevraging werden 
voorgesteld op een druk bijgewoonde 
studie dag van Zorgnet-Icuro op 21 maart. 
De studiedag over onbetaalde facturen 
ging in op de problemen van mensen in 
armoede met praktijkcases en getuigenis-
sen over een preventieve aanpak, sociale 
begeleiding en ethisch verantwoord invor-
deren. Prof. dr. Bea Cantillon plaatste de 
problematiek tijdens de studiedag in een 
groter kader.

“Mijn belangrijkste boodschap is dat 
het probleem van de onbetaalde factu-
ren in ziekenhuizen samenhangt met 
het onopgeloste armoedeprobleem. Dat 
armoede probleem is structureel. Het is 
niet gemakkelijk op te lossen. Bovendien 
zijn de ziekenhuizen structureel onder-
gefinancierd. Tel je die twee elementen 
samen, dan is het gevaar groot dat de 
meest kwetsbare mensen daarvan de dupe 
worden. Dat moeten we vermijden door 
de problematiek met zorg te benaderen.”

“Bekijken we de evolutie van de laatste  
40 jaar, dan stellen we vast dat de armoe-
de globaal gezien niet is toegenomen. 
Maar de armoede neemt wel toe bij laag-
geschoolde mensen en gezinnen zonder 
werk. Onze verzorgingsstaat slaagt er 
niet in om de onderkant van onze samen-

zorgwijzer   |   6
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“We moeten evolueren naar een recht-
vaardiger verdeling en herverdeling.  
We moeten dat erkennen en stoppen met 
cheap talk over armoedebestrijding.”

leving voldoende te beschermen, ondanks 
de inspanningen. De uitkeringen zijn te 
laag. Om die op een leefbaar niveau te 
krijgen, moeten we grote inspanningen 
doen. Want ook de minimumlonen zijn 
ontoereikend voor gezinnen met kinde-
ren. Het vervangingsinkomen voor een 
persoon met een handicap bedraagt  
911 euro per maand. Probeer daarvan 
maar eens te leven. Dat is quasi onmoge-
lijk. Alle sociale minima zijn ontoereikend. 
Zeker voor mensen met extra kosten. Heel 
die onderste inkomenslaag moet dras-
tisch worden opgetild. Dat lukt niet in een 
handomdraai. We zullen nog lang met die 
structurele armoede moeten leven, vrees 
ik. Daarom moeten zorgvoorzieningen 
daarmee rekening houden in hun beleid 
voor onbetaalde facturen.”

Jobs, jobs, jobs?
“De overheid doet inspanningen, dat kun-
nen we niet ontkennen. Maar het probleem 
is zo groot dat die inspanningen weinig 
zoden aan de dijk zetten voor de meest 
kwetsbare mensen. De nettolonen zijn 
opgetrokken, we hebben de taxshift ge-
had, er zijn de welvaartsenveloppen … Die 
maatregelen volstaan echter niet om de 
sociale minima naar een behoorlijk niveau 
op te trekken.”

“Er spelen drie onderliggende mecha-
nismen bij de structurele armoede. Om 
te beginnen, is er een ongelijke verdeling 
van jobs. De laaggeschoolde mensen heb-
ben niet geprofiteerd van de extra jobs die 
gecreëerd zijn. Zij hebben geen of onvol-
doende toegang tot die jobs. Bovendien 
zien we een polarisering van werk over 
de gezinnen. Laaggeschoolde mensen 
trouwen of wonen doorgaans samen 
met laaggeschoolde partners. Hoog-
geschoolde mensen hebben vaker een 

hoog geschoolde partner. Het armoede-
mechanisme versterkt zichzelf op die ma-
nier en de kloof tussen laaggeschoolde en 
hooggeschoolde gezinnen wordt groter. 
De mantra ”Jobs, jobs, jobs” werkt niet 
in de feiten.”

Wat werkt dan wel? 

“Er bestaat geen eenvoudig oplossing. 
Het gaat om een structureel probleem 
dat niet alleen België treft, maar inter-
nationaal de kop opsteekt. We moeten 
de inspanningen opdrijven. De laagste 
lonen moeten omhoog, maar dat moet in 
Europees verband gebeuren. Daarnaast 
moeten we meer geld inzetten op syste-
men die herverdelend werken. We zouden 
bijvoorbeeld de belastingsbasis kunnen 
verbreden. Een vermogensbelasting is 
nodig. We moeten de nodige middelen vrij-
maken voor loonstijgingen, bijvoorbeeld 
via een werkbonus, en voor hogere sociale 
minima. Tegelijk moeten we jobs creëren 
voor mensen die lager geschoold zijn. Ik 
denk dan vooral, maar niet uitsluitend, 
aan de sociale economie.”

Toch is prof. dr. Bea Cantillon niet somber 
gestemd. 

“Neen, want ik zie veel bewegen. Euro-
pees is er iets aan het veranderen. De 
Europese pijler voor sociale rechten is 
ongezien in de geschiedenis. Dat biedt 
hefbomen en perspectief voor de toe-
komst. Het probleem van de armoede is 
echter structureel. Het hangt samen met 
de hele werking van de verzorgingsstaat. 
We moeten evolueren naar een rechtvaar-
diger verdeling en herverdeling. We moe-
ten dat erkennen en stoppen met cheap 
talk over armoedebestrijding. We lossen 
de problemen niet op met maaltijden van 
één euro. En we laten geregeld ook mooie 
kansen liggen. Denk aan de hervorming 

van de kinderbijslag. De overheid had 
kunnen kiezen voor de onderkant van de 
samen leving, maar ze koos voor de mid-
denklasse. Een gemiste kans. De overheid 
had heel gemakkelijk de kinderbijslag 
wat lager kunnen zetten – bijvoorbeeld 
100 euro per kind in plaats van 163 euro 
– zodat er meer ruimte was voor sociale 
toeslagen voor wie het echt nodig heeft.”

“Onze samenleving is nog niet zover dat 
ze armoede als een structureel probleem 
bekijkt. Dat is nodig om tot een nieuw so-
ciaal contract te komen. Zolang dat niet 
gebeurt, blijven we aanmodderen met 
ontoereikende maatregelen zonder co-
herentie. We moeten meer solidariteit 
tonen met wie niet profiteert van alle 
maatschappelijke, economische en tech-
nologische vooruitgang. Het zijn vaak de-
zelfde mensen die iedere keer uit de boot 
vallen. Zij verdienen onze solidariteit. Om 
morele redenen, maar ook uit zelfbehoud. 
De toenemende structurele armoede zet 
meer en meer druk op de samenleving. 
De onbetaalde ziekenhuisfacturen zijn 
daarvan maar één voorbeeld. Je kan een 
kei niet stropen. Armoede zet het hele 
systeem onder druk. Ik vrees dat er pas 
echte verandering komt als die druk voor 
steeds meer organisaties en mensen on-
houdbaar wordt. In afwachting is het de 
opdracht van ziekenhuizen om zorgzaam 
om te gaan met kwetsbare mensen.”



Zorgnet-Icuro deed een onderzoek naar 
onbetaalde facturen bij  de Vlaamse al-
gemene en psychiatrische ziekenhuizen. 
Daaruit blijkt een lichte daling van het 
bedrag aan patiëntenfacturen dat on-
betaald blijft. Ziekenhuizen zetten sterk 
in op preventie, en dat loont. Een goede 
begeleiding door de sociale diensten, 
het betrekken van het OCMW, én het ac-
tief informeren van de patiënt over de 
kostprijs van zijn behandeling vormen de 
kernelementen van een proactief beleid 
met aandacht voor kwetsbare patiënten.  

“Sinds 2009 houden we regelmatig een 
bevraging over onbetaalde ziekenhuisfac-
turen. Het gaat daarbij om patiënten die 
hun factuur – de eigen patiëntenbijdrage 
na tussenkomst van het ziekenfonds - 
niet kunnen of willen betalen, ook niet 
na verschillende aanmaningen", licht 
stafmedewerker Annelies Verburgt toe. 
"Aan onze steekproef namen 59 Vlaamse 
ziekenhuizen deel, waarvan 41 algemene 
en 18 psychiatrische ziekenhuizen. Zij ver-
tegenwoordigen 63% van het totaal van de 
ziekenhuizen, en 71% van het totaal aantal 
ziekenhuisbedden. De cijfers betreffen de 
bedragen van de patiëntenbijdrage die de 
ziekenhuizen uiteindelijk afboeken en als 
verlies opnemen.”

Niet onderschatten
“De vorige enquêtes toonden telkens een 
stijging van de afgeboekte bedragen van 
patiëntenfacturen versus het totaal bedrag 
aan patiëntenfacturen. In 2013 werd 2,3% 
van de openstaande facturen definitief af-
geboekt, in 2015 was dat 2,5%, om in 2016 
op te lopen tot 2,9%. De cijfers voor 2017 
daarentegen laten een daling zien naar 
2,3%. We kunnen voorzichtig concluderen 
dat de sector terug op het niveau zit van 
2013. Toch mogen we dit probleem niet 
onderschatten. Het gaat om behoorlijke 
bedragen die de ziekenhuizen als verlies 
moeten opnemen. Voor alle Vlaamse zie-
kenhuizen samen (exclusief de psychia-
trische ziekenhuizen) wordt dat geraamd 
op 26 miljoen euro in 2017. En dat in tijden 
waar de financiële marge voor de zieken-

Inzetten op preventie loont

huizen al flinterdun is. De laatste financiële 
analyse van Belfius toonde immers een 
courant resultaat voor de Belgische zieken-
huizen van maar 0,2% op de totale omzet.”

Aangepaste individuele com-
municatie 
“In deze enquête hebben we voor de 
eerste keer ook gepeild naar de acties 
die de ziekenhuizen ondernemen om te 
voorkomen dat patiënten hun factuur niet 
betalen: het informatieproces, de wijze 
van uitsturen van facturen, het versturen 
van reminders en de samenwerking met 
externe partners voor de inning. Zowel 
de algemene als de psychiatrische zie-
kenhuizen proberen intensief in te zet-
ten op preventie, met aandacht voor de 
individuele situatie van de patiënt. In de 
psychiatrische ziekenhuizen is er door hun 
kleinschaligheid en de langere ligduur 
meer contact tussen het personeel en de 
patiënt. Daarom is het preventieve luik er 
vaak nog sterker uitgewerkt. De sociale 
dienst wordt er nauwer betrokken en zijn 
er meer contacten met OCMW’s. Verder 
wordt de patiënt actief geïnformeerd over 
de kostprijs van zijn behandeling en wordt 
er vaak vooraf een afbetalingsplan afge-
sproken. Aangepaste individuele commu-
nicatie en een verzoenende stijl maken dat 

meer mensen hun factuur betalen. Voor 
de algemene ziekenhuizen is een derge-
lijke preventieve aanpak echter moeilijker, 
gezien de veel kortere tijd dat patiënten 
in een algemeen ziekenhuis verblijven 
en de schaalgrootte. Toch is er ook daar 
een groeiende aandacht voor de sociale 
situatie van de patiënten.”

Dansen op een slappe koord
“De Vlaamse ziekenhuizen willen toegan-
kelijke zorg bieden, ook aan mensen die 
het moeilijk hebben om hun zorg te beta-
len. Het behoort tot hun maatschappelijke 
rol. Het feit dat heel wat facturen onbe-
taald blijven, zorgt dan weer voor financi-
ele uitdagingen: de niet-geïnde bedragen 
moeten elders worden gecompenseerd. 
Het is dus dansen op een slappe koord om 
zoveel mogelijk facturen betaald te krijgen, 
maar er tegelijk voor te zorgen dat er geen 
financiële drempels zijn in de toegang tot 
zorg. We pleiten ervoor dat de overheid 
voldoende oog heeft voor het behoud van 
ons solidair gezondheidssysteem. Nu al is 
de patiëntenbijdrage in ons land hoog in 
vergelijking met het buitenland. Die kloof 
mag absoluut niet nog groter worden. Het 
is onze opdracht om kwetsbare patiënten 
zo goed mogelijk sociaal te begeleiden 
in hun toegang tot de gezondheidszorg.”
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ENQUÊTE ONBETAALDE ZIEKENHUISFACTUREN

Annelies Verburgt: "Het is onze opdracht om kwetsbare patiënten zo goed  
mogelijk sociaal te begeleiden in hun toegang tot de gezondheidszorg." 



Ideeën en debatten 
De afgelopen maanden was de zorg aan 
zet. Tussen dinsdag 29 januari en vrijdag 
29 maart formuleerden burgers en pro-
fessionals meer dan 4.000 ideeën op zes 
grote publieksvragen over de zorg van 
morgen. Dat gebeurde zowel online (recht-
streekse input via www.zorgaanzet.net) als  
onrechtstreeks via de meer dan 100 Zorg 
aan Zet gesprekken.

Talrijke opkomst voor Avonden 
van de Zorg
Alle ideeën werden gebundeld in 10 be-
leidsthema’s, die de basis vormden voor 
de verdiepende discussie op de Avonden 
van de Zorg. 

 – Zonder gemotiveerd personeel geen 
goede zorg

 – Maak de zorg terug menselijk, holis-
tisch en vraaggestuurd

 – Verdeel de middelen correcter 
 – Zorg voor verbindingen tussen het ac-

tieve deel van de samenleving en het 
kwetsbare deel.

 – Verhoog de gezondheidskennis en 
-vaardigheden bij het brede publiek.

 – Maak nabije zorg laagdrempeliger en 
werk hindernissen tussen zorgniveaus 
en zorgsectoren weg.

 – Focus in alle beleidsdomeinen en in 
alle levenssferen op een gezond en 
betekenisvol leven. 

 – Anders, beter en meer horizontaal sa-
menwerken voor een efficiëntere zorg.

 – Upgrade het patiëntendossier.
 – Sta open voor innovatie in de zorg, 

maar behoud alleen wat werkt.

Op vijf plaatsen in Vlaanderen gingen meer 
dan 500 mensen met elkaar in debat. Zij 
hebben de ideeën omgezet in concrete 
beleidsaanbevelingen.

Momenteel verwerken we de resultaten 
van die bijeenkomsten in ons eindrapport 
met conclusies en aanbevelingen. Dat 
eindrapport wordt voorgesteld op het Zorg 
aan Zet festival.  

Zorg aan Zet Festival
Het Zorg aan Zet Festival op 9 mei vormt 
het sluitstuk van het participatietraject. 
Het festival biedt een gevarieerd en in-
teractief programma voor al wie geïnte-
resseerd is in de zorgsector, in de breed-
ste betekenis van het woord. Het wordt  
the place to be voor iedereen met een hart 
voor de zorg: voor wie zorg nodig heeft, 
voor wie zorg geeft en voor zij die het be-
leid uittekenen.

Programma
Op het festivalmenu staat uiteraard een 
presentatie van de conclusies en aanbe-
velingen van Zorg aan Zet. Daarnaast zijn 
er twee pittige plenaire debatten.

Vijf bekende figuren, beroepsmatig niet 
vertrouwd met de zorg, maar wel met cul-
tuur, het bedrijfsleven, jongeren, onderwijs, 
wonen … zullen debatteren over de klem-
tonen uit het eindrapport van Zorg aan Zet.   

In het tweede debat worden de politici uit-
genodigd kleur te bekennen: aan Meyrem 
Almaci (Groen), Bianca Debaets (CD&V), 
Maggie De Block (Open Vld), Lorin Parys 
(N-VA) en Freya Van den Bossche (Sp.a) 
zal worden gevraagd hoe zij in hun beleid 
rekening zullen houden met de resultaten 
van de publieksbevraging.

Tussen de twee grote debatten door kun-
nen de festivalgangers à la carte en ter 
plekke kiezen uit een brede waaier aan 
interactieve sessies, lezingen en panelge-

sprekken over uiteenlopende thema’s uit 
zorg en welzijn. Een greep uit de onder-
werpen: financieringssystemen, innovatie 
in de zorg, gebruikersparticipatie, zorg 
op maat, buurtgerichte zorg, commer-
cialisering, mantelzorg, thuiszorg, om-
gaan met kwetsbaarheid, re-integratie 
op de arbeidsmarkt, inclusie, werken met 
kansengroepen, gegevensdeling, en nog 
zoveel meer. Die worden gebracht onder 
de vorm van diverse formats, waar je in 
mindere of meerdere mate zelf een actieve 
rol kan spelen: American debate, speed-
dating, stellingenspel, speakers corner, 
free podium, Ted-X-lezingen … kortom, 
een programma met voor elk wat wils.

Timing
12u00: onthaal en broodjeslunch

13u00:  presentatie van de resultaten van 
Zorg aan Zet

13u30:  Plenair debat tussen maatschap-
pelijke niet-zorg actoren

14u10: Interactieve sessies en lezingen

16u10: Politiek kopstukkendebat

17u00: Netwerkreceptie

Kostprijs & inschrijven
Deelnemen aan het Zorg aan Zet festival 
kost 50 euro (catering, netwerkreceptie 
en ambiance inbegrepen).

Online inschrijven via:
www.zorgaanzet.net/p/festival 

9   |   april 2019



zorgwijzer   |   10

TEKST: FILIP DECRUYNAERE / BEELD: PETER DE SCHRYVER, SOPHIE NUYTTEN EN FOTO ROB

De ziekenhuizen hebben de voorbije ja-
ren fors geïnvesteerd in een gedegen 
kwaliteitsbeleid. Daarvan zijn de inter-
nationale accreditaties, het Vlaams in-
dicatorenproject VIP² en de vernieuwde 
zorginspectie de vlaggenschepen. Maar 
hoe moet het nu verder? Hoe kan het 
ziekenhuis van de toekomst streven naar 
een zo hoog mogelijke kwaliteit met een 
optimale impact op de patiëntenbeleving? 
Zorgnet-Icuro richt aan de KU Leuven een 
leerstoel Future of Hospital Quality op, die 
zich in samenwerking met een hele reeks 
partners de komende drie jaar intensief 
en wetenschappelijk over dat complexe 
vraagstuk zal buigen. Penhouder van de 
leerstoel is het Leuvens Instituut voor 
Gezondheidszorgbeleid (LIGB) onder 
leiding van prof. Dirk De Ridder en prof. 
Kris Vanhaecht.

Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder 
Zorgnet-Icuro: “Velen vragen zich af hoe 
het na de intensieve eerste fase van de 
afgelopen jaren verder moet met het kwa-
liteitsbeleid. Wat zijn de pro’s en contra’s 
van het huidige kwaliteitssysteem? Ieder-
een kijkt met trots terug op de afgelegde 
weg, maar er zijn twijfels over het vervolg. 
In sommige ziekenhuizen stellen we een 
zekere accrediteringsmoeheid vast. Zeker 
bij die ziekenhuizen die al twee keer met 
succes een accreditatietraject hebben ge-
lopen. Het gevoel leeft dat de inspanning-
en van de voorbije jaren de kwaliteit sterk 
hebben verbeterd, maar dat een nieuw 
accreditatietraject relatief weinig extra 
verbetering bijbrengt. Bovendien heeft 
de accreditatiegolf in veel ziekenhuizen 
geleid tot een groter middenkader, wat 
spanningen geeft bij artsen en verpleeg-
kundigen, die willen dat er meer wordt 
geïnvesteerd in de zorg aan bed.” 

ZORGNET-ICURO LEERSTOEL: FUTURE OF HOSPITAL QUALITY

Naar een toekomstgericht  
kwaliteitsbeleid in de ziekenhuizen

Margot Cloet: “We willen ons grondig bezinnen over  
hoe een kwaliteitsbeleid 2.0 er kan uitzien”.
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“We willen ons daarom grondig bezinnen 
over de toekomst en over hoe een kwali-
teitsbeleid 2.0 er kan uitzien. Naar welk 
model willen we evolueren op middel-
lange en lange termijn? Dat model moet 
rekening houden met de te verwachten 
evoluties in het zorglandschap: de zieken-
huisnetwerken, de hervorming van de eer-
ste lijn, de rol van de patiënt als partner in 
het zorgproces, de personeelsschaarste …  
De evaluatie van het huidige driepijlermo-
del (indicatoren, accreditatie en de nieuwe 
Vlaamse Zorginspectie) verdient de nodige 
tijd en diepgang en een onderbouwd de-
bat. Trouwens, niet alleen in Vlaanderen 
leeft de vraag, maar ook internationaal. 
Denemarken bijvoorbeeld, heeft beslist 
om te stoppen met accreditatie en meer 
in te zetten op kwaliteitsprojecten dichter 
bij het bed van de patiënt en op de werk-
vloer. Zorgnet-Icuro wil daarom investeren 
in wetenschappelijk onderzoek om rele-
vante inzichten te vergaren. De leerstoel  
Future of Hospital Quality is verbonden aan 
het Leuvens Instituut voor Gezondheids-
beleid (LIGB) van de KU Leuven, maar we 
betrekken ook de andere universiteiten, 
de verschillende overheden, het Vlaams 
Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) 
én onze internationale experten. Dit on-
derzoek is immers te complex om op een 
eilandje uit te voeren”.

Prof. Dirk de Ridder (LIGB): “De tijd is 
inderdaad rijp om het debat over het 
toekomstig kwaliteitsbeleid ook bij ons 
te voeren. Een leerstoel is daarvoor een 
goed vehikel, dat ons de nodige acade-
mische vrijheid geeft voor een gedegen 
onderzoek van minimum drie jaar. Dat is 
nodig, want het gaat over een uiterst com-
plexe vraag waarop we een structureel 
antwoord willen. Die complexiteit heeft 

met verschillende aspecten te maken”, 
beaamt prof. Vanhaecht. “Enerzijds speelt 
op de achtergrond een belangrijke finan-
ciële vraag: waarin kunnen ziekenhuizen 
het best investeren voor een zo hoog mo-
gelijke kwaliteit? Je kan elke euro maar 
één keer uitgeven en het is bekend dat 
veel ziekenhuizen het water aan de lippen 
staat. Anderzijds moeten ziekenhuizen 
hun artsen en medewerkers gemotiveerd 
houden om aandacht te hebben voor kwa-
liteit. De stappen die we hebben gezet met 
VIP² zijn heel waardevol, maar de vraag 
naar de impact op de zorgverlener en op 
de beleving van de patiënt, klinkt steeds 
luider. En terecht, want internationale 
rapporten zijn daarover kritisch. Zelf 
heb ik altijd een haat-liefdeverhouding 
gehad met accreditering. Je mag de ver-
worvenheden daarvan niet zomaar van 
tafel vegen. Ik ben zelf patiënt geweest 
en heb met eigen ogen kunnen vaststel-
len dat een aantal basiselementen van 
goede zorg, waarop de accreditering de 
aandacht vestigt, lang niet altijd in orde 
zijn. Soms is die externe motivatie echt 
wel nodig om de tanker van richting te 
veranderen. Accreditering, VIP² en Zorg-
inspectie volstaan evenwel niet. Laat ons 
eens kijken hoe we dat nog beter kunnen 
aanpakken. Daarover gaat de leerstoel.”

Olympische Spelen
“Dit is geen initiatief tégen iets”, bena-
drukt prof. Vanhaecht. “We gaan wel op 
zoek naar nieuwe inzichten en de juiste 
vervolgstappen. Daarbij willen we niet 
alleen de ziekenhuizen, maar ook de 
patiënten betrekken. Ook de financië-
le haalbaarheid is belangrijk. Vandaag 
gaan procentueel te veel middelen naar 
controle en toezicht. We moeten meer 

“De jongste jaren hebben de inspanningen van VIP²,  
de accreditering en Zorginspectie een mooie dynamiek 
op gang gebracht in de ziekenhuizen. We hebben  
echter ook kansen laten liggen.”

investeren in kwaliteitsverbetering die het 
verschil maakt voor patiënten, artsen en 
medewerkers. Accreditering zie ik als een 
ticket voor deelname aan de Olympische 
Spelen. Maar ze is geen garantie op een 
finaleplaats of op een medaille. De vraag 
is: hoe behalen we die medaille dan wel? 
Ik vind het sterk dat Zorgnet-Icuro inves-
teert in een wetenschappelijk onderzoek 
hiernaar.”

“Ook over de ziekenhuisfinanciering moe-
ten we verder durven nadenken”, aldus 
prof. De Ridder. “De huidige financiering 
via het Budget Financiële Middelen bevat 
al heel wat incentives voor meer kwaliteit, 
maar op een zeer versnipperde manier. 
Bovendien zijn er ook veel kwaliteitsnor-
men zonder dat daar gepaste financiering 
tegenover staat. Een recent voorbeeld zijn 
de investeringen die ziekenhuisapotheken 
moeten doen om aan de nieuwe normen 
voor de opsporing van vervalste medicatie 
te voldoen. Die enorme versnippering van 
kwaliteit en financiering kan ongetwijfeld 
beter. Maar hoe?”

“De jongste jaren hebben de inspanningen 
van VIP², de accreditering en Zorginspectie 
een mooie dynamiek op gang gebracht in 
de ziekenhuizen. We hebben echter ook 
kansen laten liggen”, vindt prof. Vanhaecht. 
“Hadden we continu alles opgevolgd, dan 
stonden we allicht al een stuk verder. We 
hebben immers heel veel data ter beschik-
king in de ziekenhuizen, vooral uit de MZG- 
registraties (Minimale Ziekenhuisgegevens, 
red.). We moeten die data beter gebruiken, 
zoals ook andere landen dat doen. Vandaag 
kunnen we onmogelijk zeggen welke in-
spanning tot welk resultaat heeft geleid. 
Als we een verbetering opmerken, komt die 
dan door VIP², door de accreditering of door  
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Zorg inspectie? Niemand weet het, omdat 
het niet wetenschappelijk is opgevolgd. 

Wat we wél weten, is welke investerin-
gen de ziekenhuizen hebben gedaan en 
welke activiteiten en data daartegenover 
staan. Retrospectief kunnen we die puzzel  
samenstellen. Internationaal gebeurt 
dat al. Met soms verrassende resultaten.  
Zo blijkt uit internationaal onderzoek dat 
de mortaliteit in ziekenhuizen de maand 
vóór en de maand na een accreditatie 
significant daalt. De vraag is of we tevre-
den kunnen zijn met die twee maanden? 
Hoe kunnen we zorgen voor een betere 
continuering van die resultaten? Om dat 
te onderzoeken, gaan we de MZG-data 
van de ziekenhuizen opvragen en de im-
pact ervan bestuderen. Aanvullend gaan 
we interviews doen. Ons doel is om de 
ziekenhuizen onderbouwde adviezen te 
geven over welke indicatoren ze kunnen 
gebruiken voor een effectief kwaliteits-
beleid. Dat is ook belangrijk in het kader 
van de ziekenhuisnetwerken. De bron-
gegevens van elk ziekenhuis zijn dezelfde, 
maar elk ziekenhuis gaat daarmee op een 
eigen manier aan de slag. In een netwerk 
hebben ziekenhuizen er alle belang bij om 
één gezamenlijk beleid uit te tekenen. Hoe 
mooi zou het niet zijn als elk ziekenhuis-
netwerk zou streven naar de kwaliteit van 
de beste partner? Om die ambitie con-
creet te maken, willen we ziekenhuizen 
ondersteunen met de nodige tools en 
parameters. We gaan voor ons onder-
zoek ook een internationaal expertpanel 
samenstellen dat ons zal adviseren. We 
willen geen plaatselijke goednieuwsshow 
brengen, maar naar echte verbetering 
streven. Deze leerstoel is daarvoor een 
prachtige opportuniteit.”

Wanneer tevreden?
Waar staan de Vlaamse ziekenhuizen 
vandaag op het vlak van kwaliteit in inter-
nationaal perspectief? Prof. Vanhaecht: 
“Onlangs is een geactualiseerde European 
Health Consumer Index voorgesteld, waar 
België op de vijfde plaats prijkt. Een mooi 
resultaat waarop we trots mogen zijn. Maar 
als we daarop dieper ingaan, dan zien we 
dat dit een ‘geaggregeerde indicator’ is, 
die rekening houdt met zes dimensies. 
Zoomen we in op die dimensies, dan zien 
we nog heel wat ruimte voor verbetering. 
Op toegankelijkheid scoren we al jaren 

Prof. Dirk De Ridder en Prof. Kris Vanhaecht: “De leerstoel geeft 
ons de nodige academische vrijheid voor een gedegen onderzoek 
van minimum drie jaar”.
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erg goed, maar de outcomes en de pa-
tiëntenervaringen kunnen heel wat beter. 
Wanneer kunnen we tevreden zijn? Dat 
hangt mee af van je positie. Kijk je met de 
blik van een ziekenhuismanager, dan ben 
je allicht tevreden als de handhygiëne in 
je organisatie gestegen is van 75% naar 
85%. Goed gewerkt, denk je dan. Maar zet 
je de bril van de patiënt op, dan is 85% 
eigenlijk helemaal niet goed. En vanuit 
het perspectief van een ouder met een 
kind met leukemie is die 85% een ramp! 
We moeten de lat hoog durven te leggen. 
Een indicator als handhygiëne moet 100% 
scoren. Punt uit.”

“Hier speelt de cultuur in een organisatie 
een belangrijke rol”, zegt prof. De Ridder. 
“Kwaliteit moet de normaalste zaak van 
de wereld worden. Als we die cultuur wil-
len vestigen, dan moeten we meer doen 
dan alleen naar de cijfers kijken. Het is 
een bijzonder complex geheel. Daarom 
ook dat we de tijd willen nemen voor een 
grondig onderzoek vooraleer we beslissen 

Onderzoek in  
vier fasen

Fase 1 is een wetenschappelijke evaluatie 
van het huidige kwaliteitsbeleid op basis 
van objectieve gegevens.

Fase 2 brengt de toekomstvisie van de 
stakeholders in kaart met een Discrete 
Choice Experiment.

Fase 3 omvat een internationale bench-
marking en een expertpanel.

Fase 4 resulteert in een wetenschappelijk 
beleidsadvies in overleg met alle stake-
holders over de Future of Hospital Qua-
lity. Dat beleidsadvies kan Zorgnet-Icuro 
nadien bespreken met de verschillende 
stakeholders op Vlaams, federaal en Euro-
pees niveau.

welke weg we met de ziekenhuizen in de 
toekomst willen bewandelen. Ook moeten 
we de wensen en de verwachtingen van 
patiënten daarin betrekken. De overheid 
stelde onlangs het groenboek Hospital of 
the future voor. Daaruit blijkt dat patiën-
ten vooral drie dingen willen: een goede 
uitwisseling van gegevens tussen zorg-
verleners en een naadloze afstemming; 
een veilige zorg die optimaal fouten ver-
mijdt; en een actieve betrokkenheid bij 
de besluitvorming van zorgverleners. We 
willen ook die boodschap meenemen in 
ons kwaliteitsonderzoek. Accreditering en 
VIP² geven op dat vlak weinig houvast. Het 
is een andere manier van denken. Meer 
mensgericht. En vanuit die aandacht voor 
de mens, moet de kwaliteit als vanzelf 
verbeteren.”

“We gaan alle beschikbare expertise ge-
bruiken”, besluit prof. De Ridder. “Het en-
thousiasme bij de ziekenhuizen is groot. Er 
is ook een grote bereidheid om hun data 
en ervaringen ter beschikking te stellen.”
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Wereldwijd tonen sterftecijfers en stu-
dies aan dat zelfdoding meer voorkomt 
bij mensen van zeventig jaar of ouder dan 
bij eender welke andere leeftijdsgroep. 
Ondanks die hoge cijfers rust er een groot 
taboe op het spreken over en het aanpak-
ken van zelfmoordgedachten bij ouderen 
– zowel bij henzelf als in hun omgeving. 
Om dat stigma te doorbreken en zorg- 
en hulpverleners te ondersteunen in het 
herkennen, bespreekbaar maken en be-
handelen van die gedachten bij ouderen, 
werkte het Vlaams Expertisecentrum 
Suïcidepreventie (VLESP) enkele prak-
tische adviezen en een e-learning mod-
ule uit. Een initiatief dat tot stand kwam 
met de steun van de Vlaamse overheid en 
dat kadert in het Vlaams Actieplan Suï-
cidepreventie. We spraken met Eva Du-
mon, wetenschapppelijk medewerker bij 
VLESP en mede auteur van de adviezen.

Wat maakt die ouderen zo kwetsbaar?

“Net zoals bij andere leeftijdsgroepen ont-
staan zelfmoordgedachten bij ouderen 
vanuit een combinatie van een onder-
liggende kwetsbaarheid en stresserende 
levensomstandigheden. Het gaat daarbij 
steeds om een complexe interactie tussen 
neurobiologische, psychologische, psychi-
atrische en sociale factoren. Bij ou deren 
vormen eenzaamheid en depressieve ge-
dachten belangrijke stressfactoren, net 
als het omgaan met sociale of lichame-
lijke verlieservaringen zoals het overlijden 
van iemand die hen dierbaar was of het 
minder autonoom kunnen functioneren. 
Kwetsbare ouderen zijn gevoeliger voor 
die verlieservaringen, geven er een andere 
betekenis aan en zien sneller geen uitweg 
of redding meer. Dat gebrek aan perspec-
tief, hoop en zingeving kan uitmonden in 
concrete zelfmoordgedachten of -plan-
nen. Dergelijke depressieve en suïcidale 

SUÏCIDEPREVENTIE BIJ OUDEREN

Vlaams Expertisecentrum  
Suïcidepreventie ontwikkelt 

praktijk adviezen voor hulpverleners
TEKST: EVELIEN CHIAU / BEELD: PETER DE SCHRYVER

gedachten worden door de omgeving en 
hulpverleners vaak niet herkend en ten 
onrechte als ‘bij de leeftijd horend’ be-
schouwd. Verder zien we in onderzoek dat 
wanneer een oudere een suïcidepoging 
onderneemt, die veel vaker fataal afloopt 
dan bij andere leeftijdsgroepen, wat ook 
bijdraagt aan het hogere risico.”

Wie en wat willen jullie met deze adviezen 
bereiken?

“We richten ons met deze adviezen in de 
eerste plaats tot zorg- en hulpverleners, 
gaande van thuisverpleegkundigen en 
maatschappelijk werkers over huisartsen 
en medewerkers van woonzorgcentra 
tot gespecialiseerde hulpverleners in 
de ambulante en residentiële geeste-
lijke gezondheidszorg. We hopen zo te 
kunnen bijdragen aan de preventie van 
zelf doding bij ouderen in een zorgsetting. 
Suïcidepreventie wordt nog te vaak gezien 
als enkel een taak voor specialisten, zoals 
psychiaters of psychologen. Het is echter 
belangrijk dat elke zorg- en hulpverlener 
alert is voor signalen van suïcidaliteit en 
daarover in gesprek durft gaan met de 
oudere, waarna verdere zorg en opvol-
ging kan worden opgenomen door een 
meer gespecialiseerde hulpverlener. 
Naast de adviezen en e-learningmodule 
wordt momenteel ook een training uit-
gewerkt voor zorg- en hulpverleners om 
zelfmoordgedachten met ouderen te kun-
nen bespreken.”

Hoe kunnen zorgverleners mee zorgen 
voor die bespreekbaarheid?

“Eerstelijnshulpverleners, zoals de huis-
arts of thuisverzorgers, spelen daarin 
een cruciale rol. Zij zijn immers vaak de 
eersten die signalen kunnen opmerken 
of worden aangesproken door ouderen 

wanneer het niet goed gaat. Wanneer 
zij dergelijke signalen opvangen, is het 
belangrijk dat ze die ernstig nemen en 
niet zomaar aan de leeftijd toeschrijven. 
Ze moeten de signalen benoemen en 
bezorgdheid uiten. Daarmee toon je als 
zorgverlener aan dat je er wil zijn voor 
die persoon en dat hij of zij bij jou terecht 
kan om over dergelijke beladen thema’s te 
praten. De zorg- of hulpverlener kan dan 
op zoek naar hoe de persoon die signalen 
ervaart, welke betekenis ze voor hem of 
haar hebben en welke impact ze hebben 
op zijn of haar leven. Het is belangrijk om 
te luisteren naar het verhaal van de per-
soon, begrip te tonen en zich te proberen 
inleven en erkenning te geven voor het 
lijden van de oudere. De eigen houding ten 
opzichte van doodswensen en suïcidaal 
gedrag bij ouderen is een belangrijke 
factor voor de kwaliteit van de geboden 
hulp. In welke mate is de hulpverlener 
ervan overtuigd dat suïcide te voorkomen 
is bij ouderen? Welke houding neemt die 
hulpverlener aan ten opzichte van een 
doodswens en zelfmoordgedachten bij  
ouderen in vergelijking tot bij jongeren? 
Een goed contact start met een open 
houding. Zonder vooroordelen kunnen 
praten over de doodswens, suïcidale ge-
dachten en intenties leidt tot een dieper 
contact en kan zo de therapeutische 
relatie en de zorgkwaliteit versterken.”

Wat kan een hulpverlener doen wanneer 
de oudere aangeeft dat hij of zij aan suï-
cide denkt? 

“In de eerste plaats kan het voor de ou-
dere al ontzettend veel betekenen om 
daarover met de zorgverlener op regel-
matige basis te kunnen praten. Voor de 
hulpverlener is het belangrijk om in kaart 
te brengen wat de aard van de suïcidale 
gedachten is (frequentie, intensiteit), of 
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Zit je met vragen over zelfmoord of ben 
je bezorgd over iemand uit je omgeving? 
Dan kan je terecht op Zelfmoordlijn 1813 
of op www.zelfmoord1813.be

de persoon al een concreet plan heeft en 
welke risicofactoren (eenzaamheid, chro-
nische pijn) en beschermende factoren 
(sociale steun van een familielid, vriend 
of buur) er meespelen. Op die manier 
kan het risico beter worden ingeschat 
en kunnen er interventies op maat wor-
den opgestart. In de behandeling is het 
cruciaal zelfmoordgedachten specifiek 
en herhaaldelijk te bespreken en op te 
volgen. Onderzoek wijst immers uit dat 
zelfmoordgedachten niet automatisch 
afnemen wanneer enkel de ermee samen-
hangende psychische problematiek, zoals 
angst of depressie, wordt behandeld. Het 
is ook nodig en helpend om samen met de 
oudere, de naasten en andere betrokken 
hulpverleners maatregelen te bespreken 
om de veiligheid te bevorderen. Een goede 
tool daarvoor is het safety plan, een plan op 
maat dat zorgverstrekkers samen met de 
oudere kunnen invullen. Je kan het plan 
raadplegen in de adviezen of downloaden 
via www.zelfmoord1813.be/safetyplan. 
Meer interventies en mogelijkheden voor 
preventie vind je terug in de adviezen.”

 – Verandering in slaappatroon (vooral 
slape loosheid)

 – Verandering in eetpatroon (vooral verlies 
van eetlust)

 – Gewichtsverlies
 – Extreme vermoeidheid
 – Verhoogde bezorgdheid over lichamelijk 

functioneren (herhaalde klachten over 
constipatie, diarree, krampen en pijn, 
duizeligheid, verhoogd hartritme)

 – Toename in alcoholconsumptie
 – Stemmingswisselingen (vooral luste-

loosheid, apathie, boosheid, vijandigheid, 
nervositeit, snel geïrriteerd zijn, depres-
sief of verdrietig lijken, zich terugtrekken)

 – Uiting van angsten zonder reden
 – Gedragsveranderingen (periodes van 

roepen, slaan of met dingen gooien of 
er niet in slagen overeen te komen met 
familie of vrienden)

 – Verdacht gedrag (buiten gaan op vreem-
de tijdstippen tijdens de dag of nacht, 
afscheid nemen)

 – Plotselinge (des)interesse in religie
 – Een doktersbezoek inplannen zonder 

reden of zeer kort na een eerder dok-
tersbezoek

 – Afnemen van fysieke vaardigheden, alge-
mene verwardheid of een verlies aan be-
grip, beoordelingsvermogen of geheugen

Eva Dumon: “Naast de adviezen en e-learningmodule wordt momenteel 
ook een training uitgewerkt voor zorg- en hulpverleners om zelfmoord-
gedachten met ouderen te kunnen bespreken.”

Die signalen wijzen niet altijd op de aan-
wezigheid van zelfmoordgedachten, maar 
moeten wel ernstig worden genomen en 
verder bevraagd. Zeker wanneer meerde-
re signalen gedurende langere tijd voor-
komen. Extra alertheid is geboden tijdens 
risicovolle momenten zoals vakantie-
periodes, feestdagen, verjaardagen van 
overleden naasten en overgangsperiodes 
tussen verschillende zorgtrajecten.

Waar vind ik de adviezen  
en e-learning?

De adviezen zijn gratis te downloaden of 
te bestellen (in brochurevorm) op www.
zelfmoord1813.be/ouderen. De e-learning-
module vind je op www.zelfmoord1813.be/
sp-reflex. Zorg- en hulpverleners die een 
account aanmaken, ontvangen een certifi-
caat na het doorlopen van de e-learning.

Voor vragen of meer info kan je terecht 
bij het Vlaams Expertisecentrum Suicide-
preventie op info@vlesp.be.

Signalen van  
zelfmoordgedachten bij ouderen
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Naar schatting 132.000 mensen in Vlaan-
deren hebben dementie. In 2035 zullen dat 
er 188.000 zijn. We kijken als maatschap-
pij aan tegen een stijging van 40% over 
een periode van vijftien jaar. De hele zorg-
sector zal in contact komen met mensen 
met dementie. Daarom is het belangrijk 
om een visie te ontwikkelen die een goede 
zorg garandeert voor personen met de-
mentie. Herlinde Dely, Jurn Verschraegen 
en Jan Steyaert van het Expertisecen-
trum Dementie Vlaanderen schreven Ik, 
jij, samen MENS. Een referentiekader voor 
kwaliteit van leven, wonen en zorg voor 
personen met dementie.

Jurn Verschraegen: “We schreven dit 
referentiekader in opdracht van minister 
Jo Vandeurzen. Het is het eerste referen-
tiekader voor kwaliteit van leven, wonen 
en zorg voor mensen met dementie. 

Enkele decennia geleden werden mensen 
met dementie vooral benaderd vanuit een 
medisch model. Op de voorgrond stond 
alles wat niet lukte. Men focuste op de 
dementie en verloor daarbij de mens 
uit het oog. Nu merk je dat het medisch 
model aan het verschuiven is naar een 
welzijnsmodel. De mens staat centraal. 
Hoe kunnen we iemand met dementie zo 
goed mogelijk verzorgen, met oog voor 
zijn of haar geluk en welzijn?” 

Herlinde Dely: “We moeten evolueren 
naar persoonsgerichte en afgestemde 
zorg. Mensen met dementie moeten deel 
kunnen uitmaken van de samenleving. 
Zorg op maat speelt daarin een grote rol. 
Maar om die mensgerichte zorg te kunnen 
garanderen, is het nodig om de neuzen 
van de zorgsector in dezelfde richting te 
zetten. Het referentiekader is er voor de 
hele zorgsector. Zowel voor de thuiszorg, 

WARM PLEIDOOI VOOR PERSOONSGERICHTE ZORG

Expertisecentrum Dementie  
Vlaanderen schrijft referentiekader 

voor personen met dementie
TEKST: KIM MARLIER / BEELD: PETER DE SCHRYVER

de residentiële zorg als de ziekenhuizen. 
Mensen met dementie komen in aanraking 
met al die verschillende sectoren. Het is 
daarom belangrijk dat ze dezelfde visie 
delen en op één lijn zitten”.

Hoe is het referentiekader tot stand ge-
komen? 

Jurn: “We doorzochten wetenschappelijke 
literatuur, visieteksten en richtlijnen en 
spraken met tientallen mensen, zowel 
personen met dementie, mantelzorgers, 
zorgverleners als managers. Zo kwa-
men we tot zes fundamenten van goede 
zorg: beeldvorming over dementie, nor-
malisatie, autonomie in geborgenheid, 
afgestemde zorg, de betrokkenheid van 
het sociaal netwerk en de mantelzorgers 
en ten slotte de rol van de professionele 
zorgverleners en vrijwilligers.”

Nothing about us, without us 
Hoe draagt beeldvorming bij tot goede 
zorg? 

Herlinde: “Beeldvorming draait om hoe 
we kijken naar iemand met dementie. Zien 
we de persoon of focussen we vooral op de 
ziekte? Hoe praten we met hen? Maar nog 
belangrijker is hoe we over hen praten. Bij 
het Expertisecentrum Dementie hebben we 
het altijd over mensen met dementie, nooit 
over dementerenden. Dat is heel bewust. 
De aandoening is een deeltje van een per-
soon, maar mag de persoon niet definiëren. 

Mensen met dementie geven aan dat ze 
anders bekeken worden door de buiten-
wereld. Ze krijgen de diagnose van de-
mentie en plots tellen ze niet meer mee. 
Dat is iets wat moet veranderen.”

Jurn: “Het zit vaak in kleine dingen. In 

het taalgebruik of in de beelden die we 
gebruiken als er bijvoorbeeld een folder 
wordt gemaakt over mensen met dementie. 
Vaak zijn dat triestige mensen in een rol-
stoel. Dat kan anders. Kijk maar eens op de 
website www.onthoumens.be. Daar vind je 
onder andere een beeldbank met cartoons 
en foto’s van personen met dementie in een 
warme (zorg)omgeving. Zonder het leed te 
willen uitwissen, want dat is er natuurlijk 
ook. Die foto’s dragen de emancipatorische 
boodschap van de campagne Vergeet de-
mentie, onthou mens uit.”

Herlinde: “Nothing about us, without us, 
zeggen mensen met dementie zelf. We 
moeten hen mee betrekken in de beslis-
singen die hen aangaan. Er is op het vlak 
van beeldvorming een belangrijke om-
slag voelbaar. Toen we het referentiekader 
voorstelden, was Paul een van de spre-
kers op het symposium. We hadden Paul 
vrij algemeen aangekondigd en niet ver-
meld dat hij dementie heeft. Twintig jaar 
geleden was het ondenkbaar dat mensen 
met dementie het woord zouden nemen 
op een dergelijk symposium. Maar Paul 
heeft dat met verve gedaan. Halverwege 
zijn uiteenzetting benoemde hij zelf dat 
hij dementie heeft. Zijn betoog liet een 
diepe indruk na bij het publiek. Je kon in 
de zaal een speld horen vallen.”

Normaal waar mogelijk
Hoe zet je het tweede fundament norma-
lisatie om in de praktijk? 

Herlinde: “Het devies is: Normaal waar 
mogelijk, maar bijzonder waar nodig. 
Mensen met dementie hebben zorg no-
dig, maar het is belangrijk om hen hun 
leven te laten leiden zoals ze gewoon zijn. 
Dat weerspiegelt zich bijvoorbeeld in de 
inrichting van de woon- en zorgcentra.  
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Jurn Verschraegen: “We zien mantelzorgers 
vooral als medezorgverlener en expert,  
maar vergeten de rol van naaste en medecliënt.”

Hoe is de leefruimte ingericht? Hoe zien de 
kamers eruit? Maak die plaatsen huiselijk 
en gezellig met planten, een tafelkleedje. 
Zorg ervoor dat er boeken staan, misschien 
zelfs een piano. Op die manier voelen be-
woners zich beter thuis.
 
Iedereen richt zijn huis in op de manier 
waarbij hij of zij zich goed voelt. Waarom 
zou dat plots niet meer kunnen als je in 
een woonzorgcentrum woont? De inrich-
ting van je leefruimte moet je persoon-
lijkheid weerspiegelen. Het zijn belang-
rijke triggers waarmee we zorgzaam 
moeten omspringen.”

Jurn: “Het wel of niet dragen van beroeps-
kledij speelt daarin ook een belangrijke rol. 
Wij pleiten ervoor om enkel beroeps kledij 
te dragen tijdens de verzorgingsmoment-
en. Op andere momenten creëert beroep-
skledij een hiërarchie en afstand. Dat is 
niet altijd wenselijk. Mensen met dementie 
willen niet tegen een uniform praten, maar 
tegen een mens. Dat is een moeilijk debat, 
dat beseffen we. Beroeps kledij verleent 
ook een identiteit aan zorgverleners. Maar 
als je kijkt naar de zorg voor personen 
met een beperking, dan zie je dat het wel 
mogelijk is. Daar dragen verzorgers al 
jaren geen beroeps kledij meer.”

Herlinde: “We pleiten voor afgestemde 
zorg en maatschappelijke participatie. 
Geef mensen met dementie de zorg die 
ze zelf belangrijk vinden. Als Marie houdt 
van koken, laat haar meekoken. Als Roger 
graag de krant leest, zorg ervoor dat er 
een makkelijke zetel is waar hij rustig kan 
lezen. Probeer mensen met dementie nog 
zoveel mogelijk te laten meedraaien in de 
maatschappij. Geef ze de kans om nog 
naar hun hobbyclub te gaan. Of eens sa-
men te eten met hun partner. Of probeer 
gewoon iets nieuws uit!

Mensen met dementie hebben recht op 
goede zorg, maar we moeten erover waken 
dat ze niet uit de maatschappij worden 
gehaald. We mogen taken niet zomaar uit 
hun handen nemen. Hun gewoontes zijn 
ons vertrekpunt.”

Felix, het is langs hier
Het derde fundament is autonomie. Hoe 
waak je daarover in de zorg voor mensen 
met dementie? 
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Jurn: “Als zorgverlener moeten we een 
juiste balans vinden tussen het stimuleren 
van de autonomie en zorgen dat de situatie 
veilig blijft. Mensen met dementie moeten 
soms tegen zichzelf worden beschermd, 
maar laat hen daarin zoveel mogelijk 
meebeslissen. Als enkel de veiligheid 
primeert in de zorg, dan hebben mensen 
met dementie geen levenskwaliteit meer.”

Herlinde: “Het vergt wat creatief denken. 
Stel dat een bewoner nog goed kan stap-
pen en wil gaan wandelen, maar de kans is 
reëel dat hij zal verdwalen. Wat doe je dan? 

WZC De Wingerd vertelde over Felix, een 
man die heel graag alleen wou wandelen. 
In samenspraak met Felix en zijn familie 
beslisten ze dat dat mogelijk moest zijn. 
De eerste maanden na de verhuis ging dat 
prima, maar na een tijdje verdwaalde Felix 
af en toe. Om hem toch alleen te laten 
wandelen, zetten Felix’ kinderen langs 
het rondje dat hij wandelde overal bordjes 
met pijltjes en de boodschap ‘Felix, het 
is langs hier. In een later stadium gaven 
ze hem een gps-systeem mee, waardoor 
de zorgverleners altijd wisten waar hij 
was op zijn wandeling. Dat zijn bijzonder 
mooie voorbeelden van zoeken naar een 
balans tussen autonomie en veiligheid. 
Er is geen pasklaar antwoord. Het is een 
evenwicht dat je telkens opnieuw moet 
zoeken en bijsturen.” 

Oog hebben hun verhaal
Zoveel mensen, zoveel verhalen. Is dat 
waar afgestemde zorg om draait? 

Herlinde: “De diagnose dementie maakt 
mensen plots niet identiek. Iedereen heeft 
andere wensen, voorgeschiedenis en per-
soonlijke voorkeuren. Afgestemde zorg wil 
zeggen dat we vertrekken vanuit iemands 
beleving en aandacht hebben voor wat die 
persoon belangrijk vindt.”

Jurn: “In plaats van iemand altijd te was-
sen op hetzelfde uur, was je iemand pas 
wanneer die wakker is. Zelfs dan is het 
nog belangrijk om te kijken naar de situ-
atie. Als een bewoner op een ochtend heel 
verward is, is het beter om het wassen 
even uit te stellen en de persoon met een 
babbeltje weer wat op zijn gemak stellen. 
Dat wassen komt later wel.”

Herlinde: “Tijdens onze gesprekken ver-
telde een zorgverlener over Piet, een man 
die veel speekselverlies had. Normaal wordt 
dat opgelost door de persoon een slab aan 

Herlinde Dely: "Er bestaan heel wat mooie theorieën rond zorg die enorm waarde-
vol zijn, maar er bestaat geen trukendoos die altijd werkt."
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te doen, maar Piet werd daarvan heel on-
rustig. Tot een medewerker hoorde dat hij 
altijd heel veel aandacht aan zijn uiterlijk 
besteedde. Hij zat vroeger steevast strak 
in het pak. Iemand had het lumineuze idee 
om de slab te vervangen door een stijlvolle 
sjaal, die dagelijks wordt gewassen. Piet 
was onmiddellijk een stuk rustiger. Zijn 
uiterlijk, iets wat heel belangrijk was voor 
hem, speelde mee in de onrust.” 

Jurn: “Kijk naar de interesses en talenten 
van de persoon met dementie en handel 
daar naar. Dat is waarvoor dit fundament  
staat. Zorg ervoor dat je de mensen kent. 
Iemand die heel zijn leven in de tuin werk-
te, kan je mee laten helpen in de tuin van 
het woonzorgcentrum. 

De familie speelt daarin een grote rol. 
Zo was er een man die niet wou slapen. 
Telkens hij in bed werd gelegd, stribbelde 
hij tegen. Tot zijn kinderen zich herin-
nerden dat hun vader vroeger altijd in de 
relaxzetel in slaap viel, met een geruite 
plaid op zijn benen. Ze haalden de plaid 
en lieten de man in zijn zetel in plaats van 
in zijn bed slapen. Het moeilijke gedrag 
verdween op slag, omdat de man op zijn 
vertrouwde manier kon slapen. Een mooi 
bewijs dat de familie een expert is in de 
zorg. Zorgverleners alleen hadden dat 
niet kunnen weten.”

Vandaar dat ook een van de fundamenten 
gewijd is aan de mantelzorgers en naasten. 

Herlinde: “Ja, inderdaad. Een mantel-
zorger vervult eigenlijk vier rollen. Hij is 
medezorgverlener, medecliënt, naaste 
en expert. Soms heeft een mantelzorger 
vooral nood aan advies of een luisterend 
oor. Soms is hij de rechterhand in de zorg. 
Soms krijgt een zorgverlener tips aan-
gereikt door de mantelzorger die de zorg 
een stap vooruit helpen. 

We moeten oog hebben voor die verschil-
lende rollen en hen daarin ondersteunen. 
We werken daarvoor met het SOFA-model. 
Dat staat voor Samenwerken, Onder-
steunen, Faciliteren en Afstemmen.”

Jurn: “Als zorgverleners verliezen we 
soms een rol uit het oog. We zien mantel-
zorgers vooral als medezorgverlener en 
expert, maar vergeten de rol van naaste 
en medecliënt. Bijvoorbeeld door in een 
kamer binnen te komen zonder kloppen. 
Er moet aandacht zijn voor privacy en in-
timiteit tussen een persoon met dementie 
en de mantelzorger.”

Wat is de raad voor professionele zorgver-
leners en vrijwilligers? 

Herlinde: “Werk met je hoofd, handen, 
hart en buikgevoel. Er bestaan heel wat 
mooie theorieën rond zorg die enorm 
waardevol zijn, maar er bestaat geen truk-
kendoos die altijd werkt. Als zorgverlener 
moet je steeds opnieuw zoeken en dat doe 
je met je buikgevoel.”

Jurn: “We vroegen aan mensen met de-
mentie wat de kenmerken van een goede 
zorgverlener zijn. Vriendelijkheid, geduld, 
tederheid en authenticiteit waren de 
meest gegeven antwoorden. Mensen met 
dementie willen gelijkwaardig behandeld 
worden. Ze willen niet als een nummer 
gezien worden, maar als een mens. 

Er zijn de laatste decennia al heel wat 
stappen vooruit gedaan en we zitten met 
onze zorgsector absoluut op de goede 
koers. Dit referentiekader is een houvast 
om die lijn verder door te trekken.” 

Hoe gaan jullie nu verder aan de slag? 

Jurn: “We willen dit referentiekader ver-
der verspreiden en bekend maken. Om 
de vertaling naar de praktijk een duwtje 
in de rug te geven, lanceerden we sa-
men met de Vlaamse overheid en Cera 
de projectoproep deMENS in de zorg. We 
selecteerden zes zorgvoorzieningen die we 
zullen ondersteunen in een pilootproject. 
Zo worden ook zij ambassadeurs van per-
soonsgerichte zorg. En ook in het buiten-
land gaan ze ermee aan de slag, zoals in 
het Europese 2-seas CASCADE-project.”

Herlinde: “Twee ziekenhuizen, twee woon-
zorgcentra en twee thuiszorgvoorzien-
ingen gaan in 2019 aan de slag rond de 
zes fundamenten van goede zorg uit het 
referentiekader en worden daarin door 
ons begeleid. Ze zullen worden gecoacht 
in een gebalanceerde beeldvorming over 
dementie, zo gewoon mogelijk leven, au-
tonomie en geborgenheid, afgestemde 
zorg, het betrekken en ondersteunen 
van mantelzorgers en vorming voor de 
medewerkers en vrijwilligers. Daarna 
starten we in 2020 met coaching en vorm-
ingstrajecten. Zo willen we het principe 
van persoonsgerichte zorg voor mensen 
met dementie steeds breder verspreiden.”

Voor boeken en publicaties over dementie: 
winkel.dementie.be

HET GEWONE KAN ZO  
BIJZONDER ZIJN

WZC den Anker, 
Serskamp

Het was een koude winteravond. De bewo-
ners en de huismedewerkers keken in de 
living naar Thuis, elk met een cornetto in 
de hand. Het is iets kleins, maar ik krijg 
het nog steeds warm als ik aan dat beeld 
terugdenk. Het was zo mooi om te zien hoe 
ze gezellig samenzaten. De bewoners lagen 
niet in bed, apart in hun eigen kamer. Neen, 
ze aten samen tevreden een ijsje, elk in hun 
eigen zetel. Een zeer alledaags tafereeltje 
van huiselijkheid, maar dat zoiets kan in 
een woonzorgcentrum maakt mij heel blij.
 
“We willen onze bewoners controle over 
hun eigen leven blijven geven”, vertelt Tine 
van woon- en zorgresidentie den Anker in 
Serskamp. “Daarom is het belangrijk om 
te weten wie ze zijn en wat ze nodig heb-
ben. Enerzijds qua zorg, maar anderzijds 
ook om zich goed te voelen in hun vel. 

Hier in den Anker wonen mensen met de-
mentie samen in een huis. We hebben vier 
huizen waar telkens 15 mensen met de-
mentie wonen. Elk huis wordt ondersteund 
door een team huismedewerkers die meer 
doen dan de zorg en de verpleging voor de 
bewoners op zich nemen. Het leven in het 
huis vloeit samen met dat van de bewo ners. 
De huismedewerkers zoeken naar wat de 
bewoners nodig hebben. Iemand die niet 
goed binnen kan zitten, gaat een paar keer 
per dag een ommetje wandelen met een 
huismedewerker. We proberen om de be-
woners zoveel mogelijk mee in te schakelen 
in het dagelijkse reilen en zeilen. In den 
Anker werken we niet met een grootkeuken. 
Er wordt per huis gekookt en bewoners 
die willen kunnen meehelpen. Er is een 
bewoner die wekelijks de was rond draagt 
en enkele bewoners zorgen mee voor de 
kippen die hier rondscharrelen. 

We maken tijd om even koffie te drinken met 
de bewoners. Onlangs hielden we teamover-
leg in één van de huizen en een bewoner 
zocht contact. We hebben die persoon bij 
ons aan tafel laten zitten en vergaderden 
verder met hem erbij. Het is belangrijk om 
oog te hebben voor het heel gewone. Zo 
leer je de bewoners echt kennen en kan 
je aanvoelen welke zorg ze nodig hebben.”
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In oktober 2016 trok een delegatie van 
het Vlaams-Brabantse woonzorgcentrum 
Floordam naar Zweden om er kennis op 
te doen over het Tubbemodel. Daarbij 
staat relatiegerichte zorg centraal en 
krijgen bewoners meer inspraak in de 
werking van het woonzorgcentrum. We 
spraken met directeur bewonerszorg 
Betty Herbots en stafmedewerker en 
kwaliteitscoördinator Ruben Callewaert 
over hun ervaringen met het traject.

“Het is niet omdat je ouder wordt, dat je 
plots je stem, je wil of eigenheid verliest. 
Ouder worden betekent ook niet dat je 
niet langer kan of wil bepalen hoe je da-
gen eruitzien. Ook niet wanneer je zorg-
afhankelijkheid toeneemt en je naar een 
woonzorgcentrum verhuist”, zegt Betty 
Herbots. “Daarom zetten wij er extra op in 
om de dagelijkse activiteiten en het leven 
in ons woonzorgcentrum zoveel mogelijk 
te laten vertrekken vanuit de bewoner zelf. 
Dat doen we door te luisteren naar wat 
hij of zij op dat moment wil doen, ook als 
dat niet evident of vanzelfsprekend is. De 
zorg krijgt vorm in dialoog, in relatie en 
in overleg. We willen ervoor zorgen dat 
routine niet bepalend is voor de werking. 
We vinden het erg belangrijk dat mensen 
zichzelf kunnen zijn en blijven in een fijne 
omgeving. En die omgeving hopen we met 
Floordam te kunnen aanbieden.”

“We hebben er dan ook bewust voor ge-
kozen om kleinschalig te werken met 
veertien personen per woning”, vult  
Ruben Callewaert aan. “Zo proberen we 
een warme en menselijke omgeving te 
creëren voor de bewoners, hun familie 
en onze medewerkers. Het sociale is 
voor ons essentieel. Of het nu gaat over 
schoonmaken, koken of eten: we probe-
ren alles zoveel mogelijk samen te doen. 
En net daardoor doen we veel meer dan 
schoonmaken, koken of eten alleen. Er 
wordt ook gepraat, geluisterd en gelachen. 

SAMEN NADENKEN OVER ZORG

Woonzorgcentrum Floordam  
zet in op relatiegerichte zorg

TEKST:EVELIEN CHIAU / BEELD: JAN LOCUS

Ruben Callewaert en Betty Herbots: “De zorg krijgt vorm in dialoog,  
in relatie en in overleg.”
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We leren elkaar kennen als mens – in het 
dagelijks gebeuren, in vlotte communicatie 
en in wederzijds vertrouwen. We spre-
ken veel en vaak met elkaar. We luisteren 
aandachtig naar de ander en stellen onze 
eigen waarden en principes niet automa-
tisch voorop. We kijken naar wat de ander 
vraagt, wenst en nodig heeft.”

“Relatiegerichte zorg betekent dat we 
samen, elk vanuit onze eigen positie en 
verantwoordelijkheid, nadenken over een 
zinvol bestaan voor iedere bewoner. Dat 
houdt in dat we samen met hen zoeken 
naar wat hun ideale dagbesteding en 
dagbeleving inhoudt. Onze medewerkers 
staan niet ‘boven’ de bewoners, maar op 
gelijke voet met hen”, gaat Betty Herbots 
verder. “We zijn ook niet enkel bezig met 
zorgen vóór de bewoners, maar zetten ons 
in om samen mét hen een goede zorg op 
maat te realiseren. Iedereen krijgt een 
individueel aangepast zorgplan waarin 
rekening wordt gehouden met de per-
soonlijke wensen van de bewoner. Dat 
plan is ook niet in steen gebeiteld – als 
bewoners een aanpassing willen, is dat op 
elk moment bespreekbaar. We vinden het 
heel belangrijk dat de bewoners hun stem 
kunnen laten horen en invloed en inspraak 
kunnen hebben in het dagelijkse reilen en 
zeilen van Floordam. Daarbij durven we 
de klassieke routines loslaten. Natuurlijk 
blijft een zekere regelmaat nodig, maar 
die mag ons niet verhinderen om creatief 
te denken en te handelen.”

“Die manier van werken vraagt uiteraard 
heel wat denkwerk en inlevingsvermogen. 
We bekijken alles vanuit het standpunt van 
drie partijen: de bewoner, zijn naasten 
en onze medewerkers. Samen zoeken 
we naar een compromis waar ieder van 
hen achter kan staan. We hebben daarbij 
steeds respect voor verschillende over-
tuigingen en meningen en kijken steeds 
naar wat er mogelijk is binnen de grenzen 

van het haalbare. Het vergt een bepaalde 
mindset van zowel onze medewerkers als 
onze bewoners en hun naasten. Nu we al 
een tijdje bezig zijn, merken we wel dat 
iedereen mee is. Maar het is een proces 
dat nooit helemaal af is. Zo zien we dat 
sommige bewoners niet voor hun mening 
durven opkomen wanneer ze net bij ons 
intrekken, simpelweg omdat ze dat niet 
gewend zijn, of dat hun familie wat moet 
wennen aan onze manier van werken. Ook 
nieuwe medewerkers hebben in hun oplei-
ding een heel andere manier van werken 
aangeleerd gekregen. Maar door samen 
te oefenen en élke dag bezig te zijn met 
relatiegerichte zorg, leert iedereen snel 
bij. We vinden het ook belangrijk dat onze 
medewerkers zich goed voelen in hun job 
en met plezier komen werken.”

“Kortom: we willen in Floordam een sfeer 
creëren waarin iedereen echt mens kan 
zijn onder de mensen, onafhankelijk van 
hun functie”, besluiten Betty Herbots en 
Ruben Callewaert.

“We vinden het heel belangrijk dat de bewoners hun stem kunnen laten 
horen en invloed en inspraak kunnen hebben in het dagelijkse reilen en 
zeilen van Floordam. Daarbij durven we de klassieke routines loslaten. 
Natuurlijk blijft een zekere regelmaat nodig, maar die mag ons niet 
verhinderen om creatief te denken en te handelen.”

Teamverantwoordelijke 
Roel vertelt het verhaal 

van Roger …
“Roger woont nu één jaar in Floordam. Hij 
is een rustige, vriendelijke man die veel 
van de natuur houdt. Dat is geen verras-
sing, want hij is altijd tuinman geweest. 
Met het mooie lenteweer van de voorbije 
dagen, begint het bij hem te kriebelen om 
zich buiten bezig te houden met de planten 
en het groen. Hij vraagt een snoeischaar. 
Wat voor ieder van ons een evidente vraag 
is, is dat niet voor Roger. Hij heeft immers 
Parkinson, in een vergevorderd stadium. 
De kans dat hij zichzelf verwondt met de 
schaar is dus reëel. Ook is er valrisico, 
tussen al die struiken. 

Bovendien zou ik zelf op korte tijd ge-
snoeid kunnen hebben waar Roger een 
hele namiddag over doet. Ik zou net zo 
goed een vrijwilliger of de familie kunnen 
vragen om het snoeiwerk in zijn plaats te 
doen, terwijl hij erbij zit in een stoel in het 
zonnetje ... Zou dat niet veiliger en beter 
zijn en de betrokkenheid van de familie 
verhogen? Wellicht wel. Maar dat is niet 
wat Roger wil of vraagt. Dat is niet wat 
hem op dat moment gelukkig zou maken. 
Hij wil zélf met de planten bezig zijn. Hij 
wil ze zélf snoeien. Net als vroeger, bezig 
zijn in de tuin. En dus regelde ik voor hem 
een snoeischaar. De hele namiddag is hij 
buiten bezig geweest met ‘zijn’ struiken, 
op zijn tempo en op zijn manier. Het was 
voor hem een erg mooie dag. En dat is 
precies wat we willen bereiken met onze 
relatiegerichte zorg.”



TEKST: KIM MARLIER / BEELD: JAN LOCUS

HELPEN VANUIT EIGEN ERVARING

Hoe kan je ervaringsdeskundigen 
inschakelen in het ziekenhuis?

Eva Marie Castro: “Je moet als ervaringsdeskundige ook weten hoe het 
is voor anderen om een gelijkaardig traject mee te maken. Of met andere 
woorden, je moet jouw eigen perspectief overstijgen.”

zorgwijzer   |   22



Wat als patiënten worden ingezet om 
andere patiënten in het ziekenhuis te 
ondersteunen? Een waardevol idee, 
maar er bestaat in de Vlaamse zieken-
huizen nog geen georganiseerd kader 
om erva ringsdeskundigen te betrekken 
in de zorg. Dr. Eva Marie Castro onder-
zocht in haar doctoraat op welke manier 
ervaringsdeskundigen effectief kunnen 
worden ingeschakeld in de ziekenhuizen. 

Wat inspireerde je om een model uit te 
werken om ervaringsdeskundigen op te 
leiden? 

Er bestonden hier en daar al enkele initia-
tieven rond patiëntenparticipatie, maar het 
ontbrak aan goed onderbouwde metho-
dieken. Ik wilde ervaringsdeskundigen 
inschakelen in ziekenhuizen. Nu vullen 
patiënten regelmatig een enquête in op 
het einde van hun zorgtraject, maar het 
is voor ziekenhuizen niet eenvoudig om 
die resultaten om te zetten in concrete 
verbeteringen. Ervaringsdeskundigen 
inzetten is een directe vorm van patiënten-
participatie die meer impact heeft. 

Het doel van mijn doctoraat was om een 
methode te ontwikkelen voor participatie 
van ervaringsdeskundigen in algemene 
ziekenhuizen. Tijdens een pilootproject in 
UZ Leuven werd die methodiek uitgetest 
en geëvalueerd.

Hoe ben je tot dat model gekomen? 

Eerst en vooral zocht ik goede voorbeelden 
in de literatuur op. Werken met ervarings-
deskundigen is niet nieuw. Organisaties 
uit de geestelijke gezondheidszorg of die 
werken rond armoede doen dat al langer, 
en dat met goede resultaten. Ik sprokkelde 
de valkuilen, succesverhalen en handvaten. 

Daarna gingen we na in welke afdelin-
gen van het UZ Leuven dit project zinvol 
zou zijn. Waar was er al ervaring met 
patiëntenparticipatie? Welke afdelingen 
zijn geïnteresseerd? Uiteindelijk vonden 
we goede partners in het niercentrum in 
Gasthuisberg, het revalidatiecentrum in 
Pellenberg en de raadpleging dermatolo-
gie in Sint-Rafaël. Samen met die drie af-
delingen startten we een co-designtraject. 

Observeren was de eerste stap. We leerden 
de werking en de mogelijkheden van de 
afdeling kennen. Daarna stelden we groe-
pen samen van zorgverleners, patiënten 
en ervaringsdeskundigen. We interview-
den elke groep apart over de werking van 
de afdeling en filmden die gesprekken.  

Wat loopt er goed, wat minder goed? 
Zou het zinvol zijn om ervaringsdeskun-
digen in te schakelen? Hoe kunnen zij 
tegemoet komen aan de noden van de 
patiënten? Per afdeling werd er bespro-
ken hoe ervaringsdeskundigen kunnen 
worden ingeschakeld. Uit die interviews 
haalden we sprekende quotes die we tot 
een filmpje monteerden. We maakten 
per afdeling telkens één samenvattend 
filmpje van de professionals en één van de 
patiënten en ervaringsdeskundigen. In die 
zes filmpjes kwam naar voor wat er werd 
gemist op de afdeling. Welk voordeel za-
gen de deelnemers in de inschakeling van  
de ervaringsdeskundigen en welke weer-
standen voelden ze aan? We deelden de 
geïnterviewden op in twee focusgroepen. 
Een groep met de professionele zorgver-
leners en een groep met patiënten en er-
varingsdeskundigen. Eerst zagen de twee 
focusgroepen de filmpjes apart, daarna 
werden de groepen samengebracht. In het 
begin was dat best confronterend, maar 
het zorgde ook voor veel openheid en dis-
cussie. De groepen groeiden tijdens de 
gesprekken naar elkaar toe, bijna letterlijk. 
In het begin zat elke groep aan een eigen 
kant van de tafel. Na enkele gesprekken 
viel die opdeling weg en zat iedereen door 
elkaar, ongeacht tot welke focusgroep ze 
behoorden. 

Hoe maakten jullie de stap om van dat 
co-designtraject concreet te starten met 
een proefproject? 

De focusgroepen en de co-designgroepen 
bespraken wat de doelstelling moest zijn 
om te werken met ervaringsdeskundigen. 
In die gesprekken legden ze de basis voor 
het project vast. Wat is de visie en wat 
zijn de randvoorwaarden? Welke taken 
en rollen mag een ervaringsdeskundige 
opnemen? Welke praktische zaken moeten 
we regelen? 

Met die basis duidelijk op papier gingen we 
van start met twaalf ervaringsdeskundi-
gen: zes mensen op de revalidatieafdeling, 
vier bij dermatologie en vier personen in 
het niercentrum.

Welke rol konden de ervaringsdeskundigen 
invullen? 

De ervaringsdeskundigen konden patiën-
ten ondersteunen op vier vlakken. Eerst en 
vooral door sociale en emotionele steun 
te geven, daarnaast ook door praktische 
ondersteuning aan te bieden en informatie 
te geven. In de praktijk verliep de onder-
steuning op elke afdeling anders. 

Zo zag je op de afdeling revalidatie dat 
vooral de praktische ondersteuning aan 
bod kwam. Er was een patiënt met dwars-
laesie die moeite had om zijn veters te kno-
pen. Telkens moest hij aan de verpleging 
vragen om hem te helpen. Tot een erva-
ringsdeskundige toonde  hoe hij zijn veters 
knoopte. Plots was er een progressie bij 
de patiënt. 

Het toont aan dat ervaringsdeskundigen 
vanuit hun ervaringen kunnen wijzen op 
zaken die de professionele zorgverlener 
niet kan weten. Ik denk aan een patiënt 
die na een amputatie opnieuw moest leren 
traplopen. Het was een traag en moeizaam 
proces. Opnieuw liep de vooruitgang een 
stuk sneller toen een ervaringsdeskundige 
tips en aandachtspunten gaf. Waar moet 
je op letten bij het stappen? Hoe hou je 
beter je evenwicht? Met die hulp ging het 
traplopen heel wat vlotter.
 
Soms ging het ook over hele praktische 
zaken. Rolstoelpatiënten leerden hoe 
ze het makkelijkst een band van hun 
rolstoel vervangen. Of welke pomp ze 
het best gebruiken om de banden op te 
pompen. Er was een rolstoelpatiënt die 
na een lange revalidatie naar huis mocht. 
Er was een plan opgesteld om de keu-
ken aan te passen aan de nood van de 
patiënt. Toen de ervaringsdeskundige het 
plan bekeek, wees hij op een aantal on-
praktische punten. De gootsteen en het 
fornuis waren tegenover elkaar gezet. Op 
die manier is het voor een rolstoelpatiënt 
heel moei lijk om bijvoorbeeld een pot met 
kokend water af te gieten in de gootsteen.  
De erva ringsdeskundige gaf de tip om 
de gootsteen en het fornuis naast elkaar 
te plaatsen. 

Verschilde die rol van afdeling tot afdeling? 

In het niercentrum was vooral de emotio-
nele en sociale steun van groot belang. Ik 
herinner me een vrouw die op de wacht-
lijst stond voor een niertransplantatie. Ze 
was al viermaal opgeroepen, maar telkens 
bleek in de operatiezaal dat de transplan-
tatie niet kon doorgaan. Dat is mentaal een 
zware opdoffer. In zo’n geval ben je er als 
patiënt niets mee als een zorgverlener 
zegt dat je de moed erin moet houden. 
Of als je familie je op het hart drukt dat 
het allemaal in orde zal komen. De ervar-
ingsdeskundige in het niercentrum was de 
enige die de dame kon helpen, net omdat 
hij exact hetzelfde had meegemaakt. Hij 
had als enige recht van spreken. Toen hij 
zei dat ze de moed erin moest houden en 
dat het in orde zou komen, was hij zelf het 
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levende bewijs van wat hij zei. Vaak boden 
de ervaringsdeskundigen de patiënten 
hoop. Gewoon door rond te lopen, gaven ze 
de patiënten al een toekomstperspectief.

Kan elke patiënt zich opgeven om in het 
ziekenhuis te helpen als ervaringsdes-
kundige? Of zijn er voorwaarden? 

In eerste instantie hebben ze hun eigen 
ervaring als patiënt en de kennis die ze 
daarover opdeden. Maar het was belang-
rijk dat ze naast individuele ervarings-
kennis ook collectieve ervaringskennis 
hadden. Je moet als ervaringsdeskundige 
ook weten hoe het is voor anderen om 
een gelijkaardig traject mee te maken. Of 
met andere woorden, je moet jouw eigen 
perspectief overstijgen. 

Daarom selecteerden we enerzijds 
mensen die actief waren in collectieven 
zoals patiëntenverenigingen, zelfhulp-
groepen of gespecialiseerde sportclubs. 
Anderzijds vroegen we aan de afdeling 
een lijst met namen van oud-patiënten 
die uit zichzelf al over de vloer kwamen. 

We hadden met die mensen enkele gesprek-
ken en toetsten hen aan vier elementen: 
kennis, vaardigheden, motivatie en houding. 
We zochten naar mensen met een open 
en positieve ingesteldheid. Het moesten 
veerkrachtige personen zijn die inspirerend 
konden zijn voor de huidige patiënten.

Werden de ervaringsdeskundigen op-
geleid? 

Ja, ze kregen een vrij stevig pakket 
training en coaching. Via het Trefpunt 
Zelfhulp kregen ze gesprek- en luister-
technieken. Ze leerden hoe ze moeten 
omgaan met delicate situaties en hoe ze 
kunnen samenwerken met professionele 
zorgverleners. Er was ook aandacht voor 
zelfzorg. 

Ervaringsdeskundigen mogen geen 
me dische info geven aan de patiënten, 
maar op expliciete vraag van de erva-
ringsdeskundigen zelf kregen ze beperkte 
medische achtergrondinformatie van een 
professionele zorgverlener van de afdeling 
waar ze actief waren. Tot slot leerden ze 
via de vrijwilligersdienst het nodige over 
handhygiëne, discretie, beroepsgeheim 
en brandveiligheid. 

Met die bagage gingen ze aan de slag. In 
het begin voorzagen we intensieve coaching 
voor de ervaringsdeskundigen, maar na 
een tijdje was die behoefte minder. Maan-
delijks planden we een intervisie waar de 
ervaringsdeskundigen samen nadachten 
over problemen die ze ondervonden tij dens 
de begeleidingen. Om de twee maand zaten 
ze samen met de werkgroep van het co-
designtraject om de werking op te volgen, 
te evalueren en bij te sturen.

Wat waren de drijfveren van de ervarings-
deskundigen om in dit traject te stappen? 

Een ervaringsdeskundige stapt heel be-
wust in dit traject. Ja, het vraagt een grote 
inzet, maar elke ervaringsdeskundige 
getuigde dat ze daarvoor heel veel voldoe-
ning in de plaats kregen. Als je anderen 
helpt, help je ook jezelf. ‘We voelen ons 
opnieuw nuttig’, hoorden we vaak. Veel 
van de ervaringsdeskundigen kunnen 
niet meer werken en dit was voor hen 
een zinvolle tijdsbesteding. Je hulp is 
zeer zichtbaar. Op de afdeling revalidatie 
was er een jonge papa die grotendeels 
verlamd was. Hij kon zijn baby niet meer 
zelfstandig op schoot nemen. Met de hulp 
van een ervaringsdeskundige, ook een 
jonge ouder, lukte het wel. ‘Hier heb ik 
het verschil gemaakt’, mag de ervarings-
deskundige op dat moment met recht en 
rede zeggen. Zoiets geeft voldoening en 
zin aan het leven. 

Je merkt ook dat mensen geven wat ze 
zelf hebben gemist toen ze patiënt war-
en. Die informatie, tips of ondersteuning 
willen ze geven aan anderen. Patiënten 
verlegden ook heel vaak grenzen, net om-
dat een ervaringsdeskundige al bewezen 
had dat het kon. Je hebt soms een levend 
bewijs nodig en dat is wat een ervarings-
deskundige is.

Hoe verliep de samenwerking met de pro-
fessionele zorgverleners? 

In het begin was er soms wat weerstand. 
Het is voor een zorgverlener ook niet 
makkelijk om plots een nieuwe partner 
in de zorg te krijgen. Het was wat zoeken 
om de twee rollen goed te combineren. 
Maar op het einde van het traject was  
iedereen positief. 

‘We leren bij en krijgen inzicht in het 
perspectief van de patiënt’, hoorden we 
regelmatig tijdens de evaluatie.

Hoe gaan jullie nu verder met dit model? 

Het pilootproject in UZ Leuven is afgelo-
pen. Nu onderzoeken we of we dit model 
kunnen uitbreiden naar andere Vlaamse 
ziekenhuizen. Daarnaast heb ik samen 
met de medewerkers van Trefpunt Zelf-
hulp een boek geschreven over dit pro-
ject. Nieuwe collega’s in de zorg. Ervarings-
deskundigen in het ziekenhuis is gebaseerd 
op het doctoraat. Op een toegankelijke 
manier hebben we beschreven hoe af-
delingen zelf concreet aan de slag kunnen 
met ervaringsdeskundigen. Op 21 juni 
2019 wordt het boek voorgesteld tijdens 
een symposium over dit thema.

Eva Marie Castro, Patient participation and 
empowerment, met de medewerking van 
Trefpunt Zelfhulp vzw. Het Vlaams Patiën-
tenplatform zorgde mee voor financiering 
van dit project.

“Het is voor een zorgverlener ook niet makkelijk 
om plots een nieuwe partner in de zorg te  
krijgen. Het was wat zoeken om de twee rollen 
goed te combineren. Maar op het einde van  
het traject was iedereen positief.”
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TEKST: MARLEEN FINOULST

OP ZOEK NAAR BETROUWBARE INFORMATIE OVER GEZONDHEID

Website Gezondheid-en- 
Wetenschap biedt houvast

Naar schatting 75% van de mensen ge-
bruikt de media om kennis over gezond-
heid te krijgen. Naast zeer nuttige infor-
matie over medisch-wetenschappelijk 
onderzoek verschijnen er ook minder 
correcte commentaren en soms rond-
uit verkeerde adviezen. Mensen weten 
vaak niet wat ze nog moeten geloven. 
In opdracht van de Vlaamse Gemeen-
schap ontwikkelde het Centrum voor 
Evidence-Based Medicine (Cebam) de 
onafhankelijke website ‘Gezondheid en 
Wetenschap’. Volgens de initiatiefne-
mers is er nood aan een betrouwbare en 
toegankelijke informatiebron over ge-
zondheid, gebaseerd op degelijk weten-
schappelijk onderzoek of Evidence-Based 
Medicine (EBM).

Media zijn de belangrijkste bron voor ge-
zondheidsinformatie. Kranten, magazines, 

radio, televisie en social media verspreiden 
dagelijks nieuws over gezondheid. Wie zelf 
vragen heeft, zoekt vaak antwoorden op 
internet. Dokter Google wint snel aan po-
pulariteit, zeker bij de jongere generaties 
die met internet zijn opgegroeid. Achter 
de schermen wordt ons Googlegedrag 
nauwgezet bestudeerd. Daaruit kan men 
bijvoorbeeld afleiden dat mensen vooral 
op maandagen naar gezondheidsinfor-
matie googelen. Daarom worden cam-
pagnes om gezond gedrag te promoten 
bij voorkeur op maandagen gelanceerd 
(bv. Euromelanoma Monday, het scree-
ningsprogramma voor huidkanker). Op 
basis van ons zoekgedrag kan ook iede-
re winter zeer precies de griepepidemie 
worden voorspeld. Analyse van big data 
toont de enorme interesse in voeding en 
gezondheid. Vragen over voeding staan 

in de top drie van de meest gegoogelde 
gezondheid-gerelateerde onderwerpen. 
In de groep voedingsvragen scoren ver-
mageren en kanker dan weer zeer hoog. 

In België heeft 85% van de bevolking per-
manent toegang tot het internet: snel en 
makkelijk voor al je vragen. Het internet 
vervangt de degelijke bronnen van vroeger, 
zoals de medische encyclopedie, brochu-
res, tijdschriften en meer en meer zelfs de 
huisarts en apotheker. Internet en andere 
mediakanalen zijn helaas bronnen met 
veel ruis op. 

Slordige communicatie
Uit onderzoek blijkt dat meer dan de 
helft van alle gezondheidsinformatie in 
de media fout wordt weergegeven. Vaak 
worden resultaten van nieuwe studies 

“Het team van Gezondheid-en-Wetenschap, waartoe artsen, 
epidemiologen en voedingsdeskundigen behoren, screenen 
dagelijks de media op gezondheidsnieuws.”
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Voedingswetenschap
Voedingsnieuws trekt de meeste aan-
dacht, want eten doen we allemaal. Voe-
dingswetenschap is zeer complex omdat 
je met heel veel factoren moet rekening 
houden. Ook voedingsmiddelen zijn heel 
complex. Ze bestaan uit een mix van voe-
dingsstoffen waarvan sommige een ne-
gatief effect hebben op de gezondheid 
(zout in brood) en andere een positief 
effect (vezels in brood). Bovendien be-
staat onze voeding ook weer uit een mix 
van voedingsmiddelen met hun positieve 
en negatieve effecten. Niet alleen wat je 
eet, maar ook hoeveel je ervan eet, zal 
het uiteindelijke effect op je gezondheid 
bepalen. Dat de effecten van voeding op 
de gezondheid vaak pas na vele jaren dui-
delijk worden, maakt het nog moeilijker 
om het verband tussen beide te onder-
zoeken. Het hoeft dus niet te verwonderen 
dat het onmogelijk is om op basis van één 
onderzoek een betrouwbaar voedings-
advies te formuleren. Toch zijn allerlei 
voedingsuitspraken die in de media ver-
schijnen gebaseerd op één enkele studie. 
Het leidt tot schijnbare tegenstrijdighe-
den. Dat de media slordig omspringen 
met voedingsonderzoek is niet alleen de 
schuld van de media. Aan de bron van 
foute of verkeerd voorgestelde informa-
tie liggen even vaak wetenschappers of 
zelfverklaarde voedingsdeskundigen die 
hun ideeën of studies in de kijker willen 
werken. 

Kwalijke gevolgen
Interesse hebben en jezelf informeren 
over voeding en gezondheid is positief: je 
steekt er altijd wat van op. Het probleem 
zit in de geraadpleegde bronnen: er zit 
te veel kaf tussen het koren. Dat schept 

De voorbije decennia zijn gekenmerkt door 
een explosieve groei van wetenschappe-
lijke tijdschriften en die moeten allemaal 
gevuld raken. Het gaat om honderdduizen-
den titels. Het internet zorgt daarbovenop 
voor een hele rits aan digitale vakbladen. 
De verdubbelingstijd van medische publi-
caties bedroeg in 1950 nog 50 jaar, en in 
2010 slechts 3,5 jaar. 

Om de aandacht te vestigen op gepubli-
ceerd onderzoek in de algemene pers gaan 
onderzoeksinstellingen en universiteiten 
soms in zee met professionele communi-
catieteams die een persbericht maken over 
de nieuwe studie. Zo’n perscommuniqué 
is een ‘opgesmukte’ tekst die wordt uitge-
stuurd naar persagentschappen en media, 
en moet concurreren met tientallen andere 
persberichten. Om op te vallen, wordt het 
nieuws overdreven en de waarheid geweld 
aan gedaan. Met titels als kankercellen ver-
bruiken meer suiker, of hete thee in verband 
gebracht met slokdarmkanker, wordt de 
nieuwsgierigheid van journalisten gewekt 
en maakt het persbericht kans op een pu-
blicatie in de media. De hoge werkdruk bij 
journalisten in combinatie met het gebrek 
aan wetenschappelijke kennis en statistiek 
om de oorspronkelijke studie kritisch te 
lezen, zorgt ervoor dat je je ’s morgens 
in je koffie verslikt bij het doornemen van 
de krant. Krantenkoppen als Suiker maakt 
kanker erger of Hete thee veroorzaakt slok-
darmkanker dikken het nieuws nog verder 
aan. Het gros van de studies die de media 
halen, zijn observationele studies, die wel 
verbanden aantonen, maar dat zijn zelden 
causale verbanden. 

Kranten en media willen lezers lokken 
en gezondheidsberichten dienen vaak 
als lokaas of clickbait (letterlijk klikaas) 
op internet. 

overdreven voorgesteld en daardoor 
verkeerd geïnterpreteerd. Een toevallig 
verband wordt bijvoorbeeld uitgelegd als 
een oorzaak-gevolgrelatie. Eten hoogop-
geleide mensen toevallig meer chocolade 
dan minder hoogopgeleide (Amerikaanse 
observationele studie), dan luidt de kran-
tenkop: Van chocolade word je slimmer. 
Resultaten uit dierexperimenten worden 
zomaar getransponeerd naar de mens: 
werd het alzheimerbrein een stukje verder 
ontrafeld in genetisch getransformeerde 
muizen, dan luidt de kop in de krant Grote 
doorbraak voor de ziekte van Alzheimer. 
Terwijl meer dan 60% van alle resultaten 
uit dieronderzoek niet reproduceerbaar is 
bij de mens. Met voedingsonderzoek is het 
vaak nog erger gesteld. De ene keer mag 
je alle dagen een ei eten en een maand 
later staat in de krant dat uit een nieuwe 
studie blijkt dat één ei per dag dodelijk 
is. Eén alcoholconsumptie is de ene keer 
dodelijk en de andere keer vermindert het 
je risico op dementie. 

Dat we met z’n allen overspoeld worden 
met gezondheidsnieuwtjes, heeft te maken 
met de enorme hoeveelheid aan studies 
die een gevolg zijn van de hoge publica-
tiedruk. Een academicus maakt in eigen 
kringen vooral indruk wanneer hij een 
lange publicatielijst kan voorleggen en 
niet omdat hij een goede docent of een 
schitterende arts is bijvoorbeeld. Wie wil 
doctoreren, maakt meer kans wanneer 
hij of zij al enkele publicaties achter zijn 
of haar naam heeft. Dat de gepubliceerde 
studies soms weinig om het lijf hebben of 
stellingen onderzoeken waar niemand be-
ter van wordt (bv. hebben blonde mensen 
een lager IQ?), doet er weinig toe. Iedere 
studie, hoe onbenullig ook, raakt zonder 
probleem in een vakblad gepubliceerd. 
Vakbladen zijn er namelijk in overvloed. 

“Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van 
alle gezondheidsinformatie in de media fout wordt 
weergegeven. Vaak worden resultaten van nieuwe 
studies overdreven voorgesteld en daardoor verkeerd 
geïnterpreteerd.”
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verwarring en ongerustheid. Neem ons 
basisproduct brood. Een oerdegelijk voe-
dingsmiddel, waarmee generaties zijn 
grootgebracht. Boterhammen, vooral 
de bruine en volkoren varianten, werden 
nimmer in vraag gesteld. Voor de huidige 
jonge generaties is dat veel minder evi-
dent. Aan brood kleven vandaag allerlei 
verdachtmakingen: het bevat gluten, het 
maakt dik, je wordt er moe en slap van … 
De negatieve pers rond brood zorgde in 
Vlaanderen voor een daling van de brood-
consumptie met een heropflakkering van 
schildklierproblemen door jodiumtekort. 
Brood is namelijk onze belangrijkste bron 
voor jodium, dat wordt toegevoegd aan 
het bakkerszout. Nog zo’n verguisd da-
gelijks product is suiker, voorgesteld als 
het nieuwe vergif. Toegegeven, we eten 
met z’n allen te veel suiker, maar het he-
lemaal van het menu schrappen, is niet 
nodig. Ook melk wordt vandaag in vraag 
gesteld, omwille van de oprukkende lac-
tose-intolerantie, die soms moeilijk te 
verklaren is. Vroeger was melk goed voor 
elk, vandaag hanteren sommigen melk is 
enkel voor kalfjes. In juni 2014 overleed 
een baby van zeven maanden omdat zijn 
veganistische ouders hun kind enkel 
plantaardige melken hadden gegeven, 
wat natuurlijk ontoereikend is. De baby 
was danig ondervoed en kon niet meer 
worden gered. Foute boodschappen ver-

spreid via de media kunnen verstrekkende 
gevolgen hebben. Kritischer leren kijken 
naar al die voedingsinformatie in de media 
is dus aangewezen.

De website Gezondheid-en- 
Wetenschap biedt een houvast
Om lezers, zonder specifieke opleiding 
rond voeding of gezondheid, te helpen 
de vele voedingsmythes in de media te 
doorprikken, richtte het Belgisch Centrum 
voor Evidence-Based Medicine (Cebam) in 
2013 de website www.gezondheidenwe-
tenschap.be op. Die website, gefinancierd 
door de Vlaamse overheid, heeft als doel 
de gezondheidsvaardigheden van burgers 
en patiënten te verbeteren. Dat doet ze op 
twee manieren. De eerste manier is het 
dagelijks doorlichten van gezondheids- en 
voedingsnieuws in de media. Het team 
van Gezondheid-en-Wetenschap, waartoe 
artsen, epidemiologen en voedingsdes-
kundigen behoren, screenen dagelijks de 
media op gezondheidsnieuws. Vijf keer 
per week worden artikels uit de pers 
gefileerd aan de hand van vaste vragen: 
waar komt dat nieuws vandaan? Hoe 
moet je dat interpreteren en wat kan je 
daaruit concluderen? De oorspronkelijke 
studie wordt opgezocht, kritisch gelezen 
en vergeleken met bestaand onderzoek 
over hetzelfde onderwerp. De rode draad 

die we daarbij volgen, is evidence-based 
wetenschap. Vooraleer de analyses van 
het medianieuws online worden gepost, 
worden ze kritisch nagelezen door de vijf-
koppige directie van Cebam, die haar be-
denkingen uit en de tekst bijstuurt indien 
nodig. Na hun goedkeuring neemt een 
taalkundige de tekst onder handen voor de 
eindredactie. Snel en accuraat reageren 
is topprioriteit bij Gezondheid-en-Weten-
schap. Gezondheidsnieuws dat vandaag 
in de krant staat, wordt in dezelfde week 
geanalyseerd op de website. Iedere vrij-
dag worden de nieuwe analyses samen-
gebracht in een wekelijkse nieuwsbrief. 
Daarnaast staan de analyses op Facebook, 
Twitter en Instagram. 

Een tweede manier om gezondheidsvaar-
digheden aan te scherpen, is alle richt-
lijnen van de eerste lijn die beschikbaar 
zijn op het EBM-platform EBPracticeNet, 
te hertalen naar een breed publiek en 
gratis ter beschikking te stellen. Die zo-
genaamde patiëntenrichtlijnen dragen 
dezelfde code als de professionele richt-
lijnen en sporen voortdurend inhoudelijk 
gelijk. Iedere update van de professione-
le richtlijn wordt ook opgenomen in de 
patiëntenrichtlijn. Is een patiënt op zoek 
naar betrouwbare informatie over ziek-
te en gezondheid, dan kan hij terecht bij  
Gezondheid-en-Wetenschap. 



psychofarmaca door hun bewoners. Die 
kunnen worden verzameld aan de hand 
van een monitoringtool die speciaal werd 
ontwikkeld ter ondersteuning van de toe-
leverende apotheker en psychofarmaca-
coördinator. In die monitoringtool worden 
drie verschillende categorieën geëvalu-
eerd: geneesmiddelengebruik, interdisci-
plinair overleg en klinische uitkomstmaten. 

De categorie geneesmiddelengebruik 
geeft meer inzicht in het gebruik van psy-
chofarmaca in het woonzorgcentrum. Ze 
zijn een goede stimulans voor alle werk-
nemers zoals paramedisch-, zorgperso-
neel, onderhoudsmedewerkers en bezoe-
kende huisartsen om aan de slag te gaan. 
De apotheker hoeft niet zelf de genees-
middelen- en psychofarmaca-aantallen te 
berekenen. Het Farmaflux-platform levert 
die informatie aan. Die manier van werken 
kwam tot stand door een samenwerking 
met APB en VAN. 

Het interdisciplinair overleg bestaat uit het 
Medisch Farmaceutisch overleg (MFO) en 
het Interdisciplinair Patiënt Overleg (IPO). 
Het aantal MFO’s en IPO’s wordt door de 
psychofarmacacoördinator bijgehouden 
in de monitoringtool. De resultaten van de 
algemene geneesmiddelen- en psychofar-
maca-analyse kunnen een onderwerp zijn 
voor een MFO in het woonzorgcentrum. 
Tijdens een dergelijk MFO presenteert de 
toeleverende apotheker de cijfers, samen 
met een interpretatie. Hij/zij geeft adviezen 
over de afbouw van specifieke groepen 
geneesmiddelen of moleculen als ze opval-
len in de cijfers. Zo krijgt de apotheker de 
kans zijn geneesmiddelenkennis te delen, 
afbouwschema’s te voorzien, overschakel-
schema’s voor te stellen …

In het project worden de cijfers van alle 
bewoners met een hoog psychofarmaca-
gebruik bekeken. Aan de hand van een IPO 
wordt het medicatiegebruik van specifieke 
bewoners bediscussieerd, rekening hou-
dend met problemen, vragen en doelen 
van de bewoner en/of het kernteam. Het 

werken samen met een intern team een 
stappenplan uit om het preventiebeleid in 
het woonzorgcentrum rond een bepaald 
thema vorm te geven. Hij of zij werkt als 
een neutrale begeleider en levert expertise 
over het thema. 

Psychofarmaca in woonzorg-
centra: samen op weg naar 
minder
Aan de hand van verschillende stappen, 
richtlijnen en materialen werkt het woon-
zorgcentrum met alle medewerkers, art-
sen en de raadgevende apotheker aan een 
effectief en efficiënt psychofarmacabeleid. 
Zo’n beleid is een samenhangend geheel 
van afspraken over hoe het woonzorgcen-
trum omgaat met psychofarmaca. Het 
is niet de bedoeling om psychofarma-
ca volledig uit het woonzorgcentrum te 
bannen, wel om correct en verantwoord 
(oordeelkundig) gebruik aan te moedigen. 
Ook het aanbieden van niet-farmacologi-
sche alternatieven maakt daarvan deel 
uit. Zo kan men inzetten op betekenisvolle 
activiteiten, psychologische begeleiding 
of bijvoorbeeld kwaliteitsvolle maaltijd-
begeleiding. Het hoeft ook niet altijd over 
grote initiatieven te gaan. De betekenis 
voor de bewoner zit immers vaak in ‘klei-
ne dingen’. In wzc Leiehome in Drongen 
bijvoorbeeld speelt een bewoner opnieuw 
piano, omdat er – in samenspraak met 
het afdelingsteam, de technische dienst, 
de bewoner en haar familie – terug een 
instrument op haar kamer staat. 

Multidisciplinair samenwerken
Het project wordt niet top-down opge-
legd, het motiveren van medewerkers is 
de sleutel tot succes. De psychofarma-
cacoördinator coördineert het project en 
wordt ondersteund door het psychofarma-
cateam, waarin ook de Coördinerend en 
Raadgevend Arts (CRA) en de raadgevende 
apotheker een belangrijke rol spelen. Be-
langrijk is dat woonzorgcentra beschikken 
over cijfergegevens over het gebruik van 

Bewoners in woonzorgcentra nemen 
vaak veel psychofarmaca. Langdurig 
gebruik bij ouderen gaat echter gepaard 
met verminderde levenskwaliteit en heel 
wat nevenwerkingen. Het project Psy-
chofarmaca in woonzorgcentra: samen 
op weg naar minder, een samenwerking 
tussen het Vlaams Apothekersnetwerk, 
VAD en Zorgnet-Icuro, wil hieraan iets 
doen. De woonzorgcentra kunnen voor 
de implementatie een beroep doen op 
een procesbegeleider voor de uitwerking 
van een concreet stappenplan.

Ongeveer acht op tien (79%) bewoners in 
woonzorgcentra gebruikt langdurig psy-
chofarmaca. De helft neemt slaap- en kal-
meringsmiddelen (54%), iets minder dan 
de helft neemt antidepressiva (40%) en 
één op drie gebruikt antipsychotica (33%).1 
In heel wat gevallen staat dat gebruik niet 
in verhouding tot de prevalentie van de be-
langrijkste aandoeningen bij ouderen (ern-
stige depressie, slapeloosheid, psychoses 
…) waarvoor die geneesmiddelen worden 
voorgeschreven. Dat gebruik kan leiden 
tot diverse bijwerkingen en ongewenste 
effecten bij ouderen, zoals een verhoogd 
valrisico, overdreven sedatie, cardiovas-
culaire aandoeningen, gastro-intestinale 
problemen, een verhoogd mortaliteitsrisi-
co en een lagere levenskwaliteit. 

In 2013 startte wzc Leiehome in Drongen 
daarrond een kwaliteitsproject. Ze konden 
er het psychofarmacagebruik met onge-
veer 30% verminderen. Dat werkte inspi-
rerend. Hun aanpak werd in 2018 vertaald 
in een draaiboek voor implementatie op 
Vlaams niveau. Woonzorgcentra kunnen 
met het draaiboek zelfstandig aan de slag 
om het gebruik van psychofarmaca aan te 
pakken. De procesbegeleiding kadert in 
het Vlaams ondersteuningsprogramma 
voor de ontwikkeling van het preventie-
beleid in woonzorgcentra rond vier ge-
zondheidsthema’s: preventie van onder-
voeding, goede mondgezondheid, gepast 
gebruik van psychofarmaca en voorkomen 
van valincidenten. De procesbegeleiders 

SAMEN OP WEG NAAR MINDER

Psychofarmacabeleid  
in woonzorgcentra

TEKST: KAATJE POPELIER
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kernteam bestaat minstens uit de behan-
delende arts, een (hoofd)verpleegkundige 
en de apotheker. Die wisselwerking geeft 
de apotheker de kans om voorstellen te 
doen over het afbouwschema of samen 
met de arts en de hoofdverpleegkundige 
te bekijken of het psychofarmaca gebruik 
nog geïndiceerd is. Het kan dat een woon-
zorgcentrum nog nooit een MFO of IPO 
heeft georganiseerd. De multidisciplinaire 
aanpak wordt extra in de verf gezet. 

Via klinische uitkomstmaten krijgt het 
woonzorgcentrum zicht op aan aantal 
gezondheidsparameters: valincidenten, 
hospitalisaties, cognitie en algemeen 
functioneren. Dat wordt volledig geëva-
lueerd door de psychofarmacacoördina-
tor in het elektronisch zorgdossier. Het is 
een goede indicator om het effect van de 
toegepaste strategieën te evalueren. Het 
is weinig waarschijnlijk op korte termijn 
sterke effecten te zien. Ook die gegevens 
kunnen worden meegenomen bij een in-
terdisciplinair patiëntenoverleg. 

Het belang van een goede 
registratie
Tijdens een IPO wordt het psychofarma-
cagebruik van een bewoner beoordeeld: is 
het gebruik van één of meerder psychofar-
maca nog oordeelkundig? Daarvoor is een 
goede registratie in het zorgdossier heel 
belangrijk. Neem als voorbeeld de opstart 
van een antipsychoticum bij een bewoner 
met dementie die moeilijk hanteerbaar 
gedrag stelt (BPSD). Dementie leidt vaak 
tot gedragswijzigingen die als moeilijk 
hanteerbaar gedrag gezien of ervaren wor-
den zoals dolen, roepen, agressie, agitatie 
... Bijna elke persoon met dementie wordt 
daarmee ooit geconfronteerd. Soms komen 
die gedragingen echter voort uit te veel 
prikkels of pijn en dan kan de oudere zich 
soms enkel uitdrukken met moeilijk han-
teerbaar gedrag zoals roepen. Een goede 
registratie in het zorgdossier is belang-
rijk om die situatie te kunnen beoordelen. 
Als daarover enkel vanuit het gevoel van 

medewerkers geregistreerd zal worden, 
zullen registraties als ‘het was weer een 
lastige dag vandaag’ vaak voorkomen. Die 
registraties dragen echter niet bij tot het 
ontwikkelen van een concrete aanpak voor 
het gedrag of ter evaluatie van de werking 
van het antipsychoticum. Wat wel helpt 
is objectief rapporteren over het gedrag, 
zoals ‘bewoner klopte herhaaldelijk op de 
tafel in de leefgroep waardoor de medebe-
woners onrustig werden’ of ‘de verzorging 
leek pijnlijk voor de bewoner, waardoor hij 
agressief reageerde naar mij toe’. 

Procesbegeleiding 
Sinds de start van het project schreven 
meer dan 200 voorzieningen zich in voor 
een procesbegeleider. Een groot deel van 
de geïnteresseerde woonzorgcentra koos 
voor het implementeren van een psycho-
farmacabeleid. Daaraan zijn een aantal 
basisvoorwaarden verbonden, bijvoorbeeld 
dat de toeleverende apotheek en de CRA 
bereid zijn om mee te werken en deel uit 
te maken van het psychofarmacateam. 
Daarnaast is het vooral belangrijk dat 
alle medewerkers worden geïnformeerd 
en gemotiveerd zijn voor het project. In-
schrijven voor het voorjaar 2019 is niet 
meer mogelijk, inschrijvingen voor het 
najaar 2019 komen op een wachtlijst. In-
schrijvingen voor opstart in het voorjaar 
2020 zijn nog mogelijk voor alle thema's.
Het project van de procesbegeleiders in 
woonzorgcentra is een samenwerking 
tussen het Agentschap Zorg en Gezond-
heid, het Vlaams Instituut Gezond Leven, 
de Vlaamse Logo’s, Zorgnet-Icuro, VVSG, 
VLOZO en diverse partnerorganisaties voor 
preventie.

Meer info: https://www.gezondleven.be/
projecten/procesbegeleiding-voor-pre-
ventie-in-woonzorgcentra

1 › Azermai, M., Elseviers, M., Petrovic, M., 
Van Bortel, L & Vander Stichele, R. Geriatric 
drug utilisation of psychotropics in Belgian 
nursing homes. Hum Psychopharmacol. 2011 
Jan;26(1):12-20

Door onze multidisciplinaire aanpak konden we voorkomen 
dat er bij een bewoner met depressieve klachten een extra 
psychofarmacon werd opgestart. We hebben de psycholo-
gische ondersteuning opgedreven en de arts gevraagd 
even te wachten met het psychofarmacon. De bewo-
ner klaarde na de intensievere begeleiding op en 
had geen extra psychofarmacon meer nodig. 
– Celien Scheire,  
Psycholoog, WZC De Vijvers.
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What Matters To You: 
11 projecten in de kijker

Op 6 juni 2018 nam Vlaanderen voor de tweede keer deel aan de internationale What 
Matters To You-dag. Meer dan 80 organisaties hebben één of meerdere initiatieven 
gemeld. Daaruit selecteerde Zorgnet-Icuro elf projecten. Elke zesde van de maand 
zetten we gedurende één maand één project in de kijker, en dat tot de volgende WMTY-
dag op 6 juni 2019. 

Op www.whatmatterstoyou.be en de Facebookpagina  
vind je een uitgebreider verslag, foto's en filmpjes.

Van 6 april tot 5 mei is het de beurt aan wzc 
De Weister, zij organiseren vakanties voor 
personen met dementie.

Wat doe je als een persoon met dementie 
aangeeft nog eens Parijs te willen bezoe-
ken? Of een echtgenote van een bewoner 
met dementie vertelt dat ze voor hun vijf-
tigste huwelijksverjaardag graag naar de 
Provence wil gaan omdat ze daar vroeger 
altijd samen op vakantie gingen. In eerste 
instantie kan je zeggen dat zoiets niet haal-
baar is, dat er te veel praktische beslom-
meringen zijn. Of je kan er voluit voor gaan 
en kijken hoe je die wensen kan realiseren.

Het vraagt heel wat voorbereiding, maar 
de ervaring heeft ons geleerd dat er heel 
veel mogelijk is als je er zelf in gelooft.  
Je hebt een paar enthousiaste mensen no-
dig, het vertrouwen van de familie en een 
directie die je steunt en de kansen geeft.   

Sinds enkele jaren organiseren we reizen 
voor onze bewoners met dementie, al dan 
niet met hun partner. Het gaat om kleine 
groepjes van maximaal vier personen. We 
voorzien steeds één op één begeleiding en 
schakelen ook vrijwilligers in. We gingen 
al naar de Ardennen, Nederland, Parijs, de 
Provence en Italië, en dit jaar gaan we op 
vakantie naar Duitsland. 

Onze bewoners en/of hun partner kiezen de 
reisbestemming. Samen met hen nemen 
we de praktische voorbereiding op ons. Wat 
zijn de sterktes en zwaktes van de bewo-
ners? Is de familie bereid om mee te gaan? 
Wat is het maximumbudget? Welke perso-
neelsleden en vrijwilligers zijn kandidaat 
om mee te gaan? Op voorhand proberen 
we ook eventuele risico’s in te schatten. 
Zo proberen we altijd een extra vrijwilli-

ger in te schakelen die in geval van nood 
met een bewoner kan terugreizen. Het is 
belangrijk om de huisarts te informeren 
en zijn toestemming te krijgen. Zorg dat je 
weet of er een ziekenhuis in de buurt van 
het verblijf is, informeer naar een arts in de 
buurt. Zijn er lokaal organisaties die werken 
met personen met dementie?

Als we daar zijn, leggen we onszelf geen 
strak schema op. We kijken hoe de be-
woners reageren, we stellen een aantal 
activiteiten voor, en zien wat er gebeurt. 
Het is heel belangrijk om het ritme, het 
tempo en de interesses van de bewoners 
te respecteren, en niet te vertrekken van 
wat de begeleiders fijn of noodzakelijk vin-
den. Het is écht een vakantie van en voor 
de bewoners.

We zijn ervan overtuigd dat vakanties voor 
personen met dementie een meerwaar-
de zijn. Het is de ideale manier om hen te 
integreren en te participeren aan het ge-

wone leven. Het toont aan dat personen 
met dementie vooral mensen zijn, en dat zij 
kunnen genieten en een zinvol leven leiden, 
want niet alles hoeft ‘lijden’ te zijn als je de 
diagnose ‘dementie’ krijgt … 

Je kan je natuurlijk de vraag stellen of het 
de moeite is om al die inspanningen te  
leveren … ‘Wat hebben mensen met demen-
tie nu aan zo’n reis? Er is een grote kans dat 
zij na een paar dagen al niet meer weten 
waar zij naartoe zijn gegaan.’ En ja, vaak is 
dat zo. Maar wat zij hebben mee gemaakt, 
de indrukken die zij hebben beleefd, de 
relaties die in die week zijn opgebouwd … 
blijven nazinderen. 

Voor partners is het ongelooflijk om opnieuw 
samen op vakantie te gaan, om samen te 
genieten en om te ervaren hoe wij als per-
soneel met hun familielid omgaan. En wij 
leren de bewoner en zijn naaste in een an-
dere, ongedwongen situatie beter kennen.

Woonzorgcentrum De Weister in Kortrijk  
organiseert vakanties voor personen met dementie 
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De Commissie voor Ethiek van Zorgnet- 
Icuro heeft een grondige reflectie verricht 
over morele stress in de zorg. Met Ethisch 
Advies 21 willen we bestuurders, directie-
leden, leidinggevenden, hulpverleners 
en medewerkers in onze leden-voorzie-
ningen aanmoedigen om ethisch na te 
denken over de wijze waarop we op een 
veerkrachtige manier kunnen omgaan 
met morele stress in de zorg. Het advies 
bestaat uit drie delen:

 – Stand van zaken
 – Ethische horizon
 – Oriëntaties voor morele veerkracht

Je vindt de publicatie op:
www.zorgneticuro.be > publicaties.

Daarnaast bieden we ook een gedifferen-
tieerd navolgingstraject aan. Wil je met 
dit advies concreet aan de slag gaan in je 
eigen organisatie? Dan kan dit materiaal 
je een stukje verder helpen.
 

 – Lees het interview in Zorgwijzer Zie het 
als een geschenk om tot betere kwaliteit 
van zorg te komen: 
www.zorgwijzermagazine.be/zorg-
organisatie/zie-het-als-een-geschenk-
om-tot-betere-kwaliteit-van-zorg-te-
komen/

 – Luister naar de podcast: 
soundcloud.com/user-585284764/
podcast-zorgwijzer-nieuw-ethisch-
advies-over-morele-stress

 – Bekijk de reportage met een concrete 
getuigenis uit wzc Home Sint Jozef, 
Berchem:
www.youtube.com/watch?v=KlRmcA-
qQhFU

 – Volg het luikje met continue feeds op 
www.zorgneticuro.be > aan de slag met 
morele stress: 
www.zorgneticuro.be/content/aan-de-
slag-met-morele-stress

 ETHISCH ADVIES

Morele Stress in de Zorg

Hou onze nieuwsbrief in de gaten voor 
meer info over onze studiedag op 6 sep-
tember 2019, Provinciehuis Leuven i.s.m. 
Verso en Howest.



Crisissen zijn onvermijdelijk in onze on-
voorspelbare wereld. Ook in zorgorganisa-
ties, klein of groot. De betrokkenen en de 
samenleving verwachten op dat moment 
een alerte reactie. Maar ben jij daar als 
algemeen directeur, preventieadviseur, 
veiligheidscoördinator of communicatie-
specialist wel klaar voor?

Hoe ga je om met een medische fout? Wat 
als er plots brand uitbreekt? Hoe reageer 
je op ontoelaatbare foto’s, door perso-
neelsleden op sociale media gepost? Wat 
doe je als er patiëntgegevens gehackt zijn? 
Welke actie onderneem je als een persoon 
met dementie of psychische problemen 
uit je voorziening ontsnapt? Hoe benader 
je een ontevreden familielid dat naar de 
pers stapt? Kortom, hoe zorg je ervoor 
dat dit soort crisissen niet met jou of je 
zorgorganisatie aan de haal gaat?

Crisisbeheer in zorgorganisaties
Stijn Pieters en Hugo Marynissen

Burn-out in de zorg  
Wat je moet weten?

Gorik Kaesemans Elke Van Hoof Lode Godderis Erik Franck

Crisisbeheer in zorgorganisaties zorgt 
ervoor dat je beslagen op het ijs komt. 
Je krijgt inzicht in de drie bepalende 
domeinen voor efficiënt crisisbeheer: 
operaties op het terrein, strategisch cri-
sismanagement en crisiscommunicatie. 
Samen vormen ze de gouden driehoek 
van het crisisbeheer. In dit boek lees 
je alles over een goede voorbereiding, 
samenwerking en planning, het trainen 
van processen en een optimale coördi-
natie. Praktische voorbeelden en nuttige 
inzichten van experts en professionals 
uit de zorgsector illustreren de theorie, 
en helpen je die eigen te maken. Zo kan 
je met een beheersbare inspanning aan 
de slag wanneer een crisis je overkomt!
 
Meer info en bestellen via:
www.acco.be/nl-be/items/9789463445351/
Crisisbeheer-in-zorgorganisaties

Uitgeverij ACCO
ISBN: 9789463445351 
Prijs: 20,10 euro

Uitgever: Lannoo Campus
ISBN: 9789401428996
Prijs: 25,99 euro  

25% van de verpleegkundigen kampt met 
burn-out. Komt burn-out vaak voor in de 
zorg? Hoe herken en voorkom je mentale 
en fysieke symptomen? Wat kan verbe-
teren aan preventie, ondersteuning en 
re-integratie? Als zorgverlener vaststellen 
en toegeven dat je eronderdoor dreigt te 
gaan, vraagt inzicht en moed. Het stigma 
op burn-out is nog steeds groot, ook in de 
zorg. Zorgverleners cijferen zich boven-
dien gemakkelijk weg om voor hun pati-
enten te zorgen. De illusie dat alles wel 
vanzelf zal overgaan, leeft ook bij zorgver-
strekkers. Burn-out is echter meer dan 
vermoeidheid. Het gaat om emotionele 
uitputting, depersonalisatie en een gevoel 

van verminderde persoonlijke bekwaam-
heid. Iedereen kan slachtoffer worden. 
Maar er is ook goed nieuws: burn-out is 
behandelbaar. Dit boek bekijkt burn-out 
in de zorg op een andere manier en kop-
pelt getuigenissen van slachtoffers aan 
de inzichten van experten. Naast prak-
tijkgerichte individuele tips bevat het 
bovendien concrete aandacht voor wat 
zorgorganisaties zelf kunnen doen. Want 
om dit probleem aan te pakken, is er meer 
nodig dan 'een beetje rust'.
 
Meer info en bestellen via:
www.lannoo.be/nl/burn-out-de-zorg


